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- Brezydentem mitsta p. Józet Folejetoski. 

ROK VI Nr. 164 (1477) 

SŁ 
OW
( Wilno, Piątek 22 lipca 1927 r. 

dakcia i Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 dc 3 Telefony: redskcji 243, administracji 228, drukarni 262 

Rządy Wilna nie są chyba slod- 
kie, ani pociągające, skoro liczba 
osób, którym proponowano wyso 

ki urząd, a którzy sięszrzekli zaszczytu 

kandydowania jest tak duża. Lednicki, 

Łuczyński, Jundziłł, Strumiłło, Abra- 
mowicz, Wańkowicz,  Węcławowicz, 

Piłsudski, 

Inicjatywa wysunięcia kandydata 

nałeżała do 10-tki. Tak wynikało z 

obyczajów _ parlamentarnych.  Wie- 

dzieliśmy zgóry, że ani. kandydat 

socjalistów, ani endeków nie przej- 
dzie. Wszysty oczekiwali inicjatywy 

od 10 tki. 

Inicjatywa ta była niedelęžna, bu- 

dowana nieumiejętnie, Wysunięto kan- 

dydaturę p. Abramowicza, co obu: 

rzyło i zniechęciło do współpracy z 
10-ką pewne sfery. P. Abramowicz 

nie przyjął. Wtedy wysunięto p. Pił- 
sudskicgo, człowieka ogólnie szano- 

wanego w mieście. Niewątpliwie ze 

względu na wyjątkowo wysoki szacu- 

- mek osobisty, który posiada p. Jan 

Piłsudski, kandydatura ta była do 

przyjęcia absolutnie dla" wszystkich. 
Ale kandydatury tej nie przygotowa- 
no, postąpiono z nią bezceremonjal- 

nie, wogóle nadużyto nazwiska: p. 
Jana Piłsudskiego dla kilkuminutowej - 
manifestacji, —co było zupełną mie- 
przyzwoitością. Pan Piłsudski zupel 

nie słusznie odmówił dalszego zezwo- 
ia na stawianie swej kandydatury. 
a to wymyślono kandydaturę p. 

„ Folejewskiego i zaraz wypuszczono 
ją z rąk, oddano ją żydom i socja- 

listom, a pp. sanatorowie z drżeniem 

serca czekali, czy. żydzi dogadają się 
zp Fo'ejewskim czy nie. 

Zarówno 14 jak 10 szły do wybo- 

rów z hasłami antysemickiemi. Kurj. 
Wil. uprawiał antysemityzm przedwy« 

borczy dość hałaśliwie. Tem większe 
może było upokorzenie, że oba kluby 

zabiegały mocno u żydów ma rzecz 

swoich kandydatów, endecy dla p. 
Bańkowskiego, sanatorzy losy swego 
p. Folejewskiego złożyli poprostu w 
żydowskie dłonie. Decydował w każ- 

dym wypadku tylko klub żydowski. 

Zachowanie się klubu 12 w prze- 

szły czwartek wywołało dużo zarzutów, 

Tak samo powstaną zarzuty i teraz. 

A jednak postępowanie tego klubu 

da się całkowicie ebronić, jeśli się 

zważy, że ludzie którzy tam się półą- 

Czyli jedynie gospodarcze interesy 

miasta mają na względzie, są dalecy 

od polityki, —czyłi, że jedni jedyni z 

całej Rady Miejskiej są tak „niemod- 

ni i niemądrzy*, że dotrzymują tych 
obietnic, które przysięgały wszystkie 

grupy swoim wyborcom. W przeszły 
czwartek klub 12-stki poparł prowo- 
kacyjną dła endecji kandydaturę p. 
Lednickiego, a uczynił to ze wzglę- 
dów gospodarczych — wczoraj ze 
względów gospodarczych wolał< ad- 

dać głosy na p. Bańkowskiego. P. 
Bańkowski jest człowiekiem nieskazi- 
telnie uczciwym i zacnym, zna mia- 
sto i gospodarkę miejską na mocy 

długiej eksperjencji. Czy byłby istot- 
nie lepszym gospodarzem miasta od 

p. Folejewskiego? Dziś do p. Fole- 

jewskiego należy odpowiedź na to 
pytanie. Staje on do trudnej pracy, w 

której wszyscy obywatele miastą ży- 
czą mu powodzenia. 

* 

Po wyborach ławników prof. Ko 
marnicki zabrał głos i odczytał dłuż. 

Szą deklarację, sens której polegał na 
tem, że endecja oddała swe głosy na 
p. Łokuciewskiego, lecz, że go nie uwa- 
ża za swego przedstawiciela politycz- 
nego i że nie bierze odpowiedzial- 
ności zą rządy Magistratu, ponieważ, 

„dak było powiedziane w deklaracji: 
„prezydjum ukonstytuowało się bcz 
naszego udziału”, 

Deklaracja ta posiada pewne 
wady: po pierwsze stawia p. Ło- 
kuciewskiego w. sytuację  kłopo- 
tliwą. Po drugie co do wyrazów 
„bez naszego udziału* można mieć 

duże zastrzeżenia, skoro członkowie 
tego koła brali udział w wyborach 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu tub 
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. 0. 

x przesyłką pocztową 4 zł. 
Nr 20259, 

Drugie posiedzenie Rady Miejskiej rozpoczęło się zeznacznem opÓź- 
nieniem. O g. 9 min. 30 (zamiast o S8-ej) przewodniczący p. wice-prezy- 
dent Łokuciewski dzwonkiem wezweł radnych do zajęcia miejsc. Zawiado- 
miwszy zebranych o rezygnacji p. Aleksandra Łednickiego ze stanowiska 
prezydenta, zarządził p. Łokuciewski pierwsze głosowanie na prezydenta. 
Komisję wyborczą utworzyli radni: dr. Wygodzki i p. Kuran (najstarszy I 
gi z radnych), Wywoływani kołejno radni skiadali swe kariki 
o urny, 

Po przeliczeniu i odczytaniu nazwisk kandydatów wymienionych na 
kartce radny Wygodzki ogłosił wynik pierwszego głesowania: 

Ważnych głosów oddano 48 Z tych: radny Pławski Stan.-— 
9 głosów, radny Kruk Koźma—5 głosów, p. Abramowicz Ludwik 
— 2 głosy, p. Kremer—3, p. Bańkowski Witold 2 głosy, radny 
Piłsudski Jan—6 głosów, kartek bałych oddano 21. 

Po.ogłoszeniu wyniku przewodniczący ogłosił przerwę na narady 
przed drugiem głosowaniem, gdyż żaden z kandydatów nie otrzymał bez- 
względnej większości głosów. 

Narady ugrupowań. 
Podczas przerwy po pierwszem głosowaniu toczą się narady klubów. 

Zgóry wiadomo było, że pierwsze głosowanie będzie nosiło tharakter de- 
monstracyjny, tak się też i stało, , O kuluarach padają nazwiska kandyda- 
tów bardziej «realnych». Mówi się g rad, Jundzille, Wańkowiczu, Janie Pił: 
sudskim. Wszyscy ci wymienieni nie wyrażają swojej zgody na przyjęcie 
kandydatury. W. toku narad wysunięto kandydaturę . Komisarza Rządu 
na m. Wilno p. J. Folejewskiego. 

Narady zbyt się przewiekają, Nie widać jakiegoś żywszego tempa. 
Wśród publiczności, składającej sięw przeważającej części z dawnego Ma- 
gisiratu, panuje senny nastrój. O g. 11 m. 25 ozwał się dzwonek prze- 
wodniczącego, lecz mimo to narady toczyły się dalej. Obradowali żydzi i 
P.P.S. Powtórny dzwonek nie przerwał również narad. Wreszcie o.g. 11 
m. 40 podjęto obrady na nowo. 

Drugie głosowanie. 

Według ustalonego porządku złożono kartki. Po przeliczeniu i od- 
czytaniu ogłoszono wynik: 

Kartek ważnych oddano 48. Podział głosów był nasiepulacy: 
p. J. Folejewski — 17 gł., p. W. Bańkowski — 15 gł, p. St. Plaw- 
ski — 12 i p. Koźma Kruk — 4 gł. ы 

Ponieważ i tym razem nikt nie otrzymał bezwzględnej większości 
głosów, przewadniczący zarządził trzecie kolejńe głosowanie między kan- 
dydatami, którzy otrzymali największą ilość glosow t. zn. p. J. Folejew- 
skim i p. W. Bańkowskim. 

Trzecie głosowanie. 
Bezpośrednio po ogłoszeniu wyniku drugiego głoso- nica pomiędzy Węgrami, a Polską po 777777 ——————————— 

Zjazd katolicki w Welehradzie, wania przystąpiono do wybogu Ściślejszego, który przy 48 
ważnych kartkach dał wynik zgóry zresztą RIC TS. 
P. Józef Folejewski otrzymał głosów 26, p. W. Bańkowski—15, 
Białych kartek oddano 7. 

Prezydentem obrany został p. Józef Folejewski. 

Wybory ławników. 
Przewodniczący odczytał regulamin wyborów ławników. Głosowanie 

odbywa się według zgłoszonych list, każda lista musi być podpisana 
conajmniej przez 1/8 ogólnej ilości radnych (czyli przy 48 radnych lista 
musi mieć najmniej sześć podpisów). 

Następnie zarządził przewodniczący przerwę ma narady. Przerwa 
przeciągnęłą się bardzo długo. W toku narad zgłoszono kolejno listy 
kandydatów na ławników. Listy zaopatrywał przewodniczący w numer 
kolejny.. Zgłoszono 5 list. 

godz. 1 m. 30 po kilkakrotnem dzwonieniu przystąpiono do wy-. 
borów ławników. Odczytano na wstępie pismo urzędu wojewódzkiego w 
sprawie uchwały Rady Miejskiej o 5 ławnikach. Władza nadzorcza (Wo- 
PZL nie zatwierdził tej uchwały, czyli ławników może być nie więcej 
ak 4-ch. : 

W/ tem miejscu zgłosił Bund oświadczenie z protestem przeciwko 
uchwale władzy nadzorczej i wezwał Radę do uchwalenia wniosku o zwró- 
cenie się w tej kwestji do Ministerstwa spraw wewnętrznych, Wniosek ten 
postanowiono rozpatrzeć na następnem posiedzeniu Rady Miejskiej. 

Następnie odczytane zostały zgłoszone |iisty kandydatów na 
ławników. Lista I. p. Maleszewski wiktor i p. Obiezierski Michał 
(10 kta i 12-kta). Lista Ii p. Łokuciewski Jan (endecja). Lista III p. 
Abramowicz Grzegorz i p. Kroszkin Eljasz (blok żydowski. Lista 
IV p. Żejmo Jan, p. Stąžowski Fr. i p. Ladowski (PPS). Lista V 
p. Zasztowt Aleksander (n ezaležni). 

Po złożeniu przez radnych kartek z nazwami list, na które poszcze- 
gółni radni głosowali i po obliczeniu głosów przystąpiono do podziału 
mandatów. < > 

Na poszczególne listy przypadło: na listę 1—10 gł., na listę 
I1—10 gł., na listę Ш—10 gł., na listę IV—10 gł., na listę V— 
8 gł. Pierwsze cztery listy otrzymały po 1 mandacie. Lista Nr. V 
nie przeszła. 

Na ławników obrani zostali: pp. dr. Maleszewski, Łokucie. 
wski, Abramowicz i Żejmo. 

Obecnych pp. Maliszewskiegó; Łokuciewskiego i Abramowicza zapy- 
ta! przewodniczący czy się zgadzają. ha wybór. Do nieobecnego p. Żejmo 
wysłane zostanie zapytani: pismienne. 

Posiedzenie zakończyło się o 1-eį po północy. 

ETER WCTT С. TEKSTAI 

WIEDEŃ PO REWOLUCJI 
Straty policji. 

WIEDEŃ '21 VII. PAT Straty policji podczas ostatnich wypadków 
wynoszą czterech zabitych, 170 ciężko rannych i 260 lekko rannych. 

Postępowanie karne przeciwko Pickowi. 
WIEDEŃ, 21 Vil. PAT. Przeciw zaaresztowanemu posłowi niemiec- 

kiemu do Reichstagu Pickowi, który w dniach krytycznych przybył samo- 
lotem do Wiednia ma być wdrożone postępowanie karne. 

Fiasko komunistów w Czechach. 
PRAGA. 21 7. PAT. Cała prasa stwierdza zgodnie, że komu- 

niści czechosłowaccy, którzy usłowałi wywołać zaburzenia 
w Pradze i Bratisiavie ponieśli porażkę. Wszelkie próby wywoła- 
nia niepokoju niepowiodły się bądź ze względu na negatywne 
stanowisko robotników, bądź dzięki energicznym zarządzenom 
władz. Strajk zorganizowany w dniu wczorajszym w fabrykach 
praskich nie wywołał nigdzie zakłócenia spokoju. Tramwaje 
unkcjonowa y normainie, 

prezydjum, a tylko byli przegłosowa- la. Po trzecie deklaracja wprowadza 

ni. Oczywiście źle sformułowane to termin „polityczny  przedstawicici* 
zdanie ma oznaczać, że w prezydjum obcy duchowi pracy samorządowej. 

Chrz.-Nar. koło nie ma przedstawicie- Cat,   

Opłata pocztowa uiszczone rycząłtem. 
W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—tu 20 om 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

- 

BARANOWICZE — al; Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wilenska 1 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 80 
GRODNO — Piac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — uli, Majorz Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 

ŚWIR — uł 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 30 gr. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 

  

Restytucyjne plany Węgrów. 
Węgry obecne przypominają pod 

wielu względami Polskę po  pierw- 
szym podziale. We wszystkich sfe- 
rach życia węgierskiego daje się za- 
uważyć wzmożona energja, pomimo 
nader ciężkich warunków. Węgry zacho- 
wują dosyć znaczny przyrost ludnoś- 
ciowy. Przyrost naturalny Węgier w 
ciągu 5-lecia od, 1920—1925 roku 
wynosił 484,510, ludność tego państwa 
zwiększyła się do 8,364 tys. 

Rolnictwo węgierskie dźwiga się, 
znajdując umiejętne poparcie rządu. 
Rząd powołał do życia trzysta kilka- 
dziesiąt stacji doświadczalnych dla 
wypróbowania i upowszechnienia na- 
wozów sztucznych; zrobiono olbrzy- 
mie postępy w nasiennictwie i cu- 
krownictwie. Standaryzacja produk* 
tów rolnych, wywożonych z Węgier 
stoi na wysokim poziomie. Specjalne 
laboratorja badają skład chemiczny 
papryki wywożonej z Węgier. 

Reforma agrarna węgierska, Ze- 
zwałająca na wywłaszczenie tylko w 
wyjątkoewych wypadkach za pełnem 
odszkodowaniem i to tylko w ciągu 
jednego 5-lecia, nie szkodzi intere- 
som produkcji, nie obniża wydaj- 
ności rolnictwa węgierskiego, jak re- 
forma agrarna rumuńska, a nawet 
czeska  |obniżyły rolnictwo tych 
państw. 

Powstają nowe gałęzie przemysłu 
w okrojonych Węgrach. > 

Uniwersytety węgierskie zniesione 
w utraconych prowincjach przeniosły 
się do niepodległych Węgier i tam 
kontynuują wydatną pracę naukową. 

Węgry straciły 63,6 proc. sw: 
terytorjum i 59 proc. swej ludności, 
Straty w terytorjum i ludności Węgier 
przypominają nasze straty przez dru- 
gi rozbiór dokonane. Pod względem 
strat terytorjalnych istnieje duża róż- 

pierwszym rozbiorze nma' niekorzyść 
**Węgiernatomiast pod wzgiędem póli- 

tyki zewnętrznej ich położenie jest - 
niezrównanie lepsze, Polska bowiem 
po pierwszym rozbiorze z wyjątkiem 
krótkiego okresu od 1788—1702 
znajdowała się pod supremacją jedne- 
E z państw zaborczych, mianowicie 

osji; natomiasi żadne z państw za 
borczych nie ma faktycznej władzy ra 
terytorjum niepodległych Węgier. Je- 

żeli państwa te twerzą «Małą Ententę, 
której zasadniczym celem. było utrzy* 
manie swego stanu pośiadania, w 
stosunku do anektowanych prowin- 
cyj węgierskich, to związek ter“ jest 
już osłabiony wskutek rozbieżności 
polityki rumuńsko-czeskiej i jugosło* 
wiańsko-czeskiej. Czechy posiadały 
pewną dążność do nowej aneksji, do 
stworzenia: korytarza łączącego je ge” 
ograficznie z Jugosławją, lecz kory- 

"tarz ów nie leży obecnie w interesach 
Jugosławii. 

Militarnie żadne z tych trzech 
państw nie może być porównane co 
do stosunku sił swych pod względem 
Węgier do stesunku sił Rosji lub 
Prus względem Polski. 

Czechosłowacja posiada rozwinię- 
te lotnictwo, dobrze zaopatrzoną 
armję, lecz wobec tego, że Czesi są 
właściwie mniejszością w tem państ 
wie, wobec antagonizmów narodo- 
wych, które nie mogą być 
zażegnane w państwie czechoslowac- 
kiem, wobec nakoniec słabej bitno- 
ści żołnierza, nie, są przeciwnikiem 
niebezpiecznym, jakkolwiek nowa gra: 
nica państwa c”echosłowackiegofznaj- 
duje się od Budapesztu na odległo- 
ści 40 kilku km, W 1919 r, gdy 
wojska czeskie były znakomicie za- 
opatrzone przez aljantów, armja wę- 
gierska zdeorganizowana przez bol- 
szewizm, jednak ta ostatnia odnosiła 
zwycięstwo nad pierwszą, 

Rumuaja ze względu na antago- 
nizm z Rosją i z Bułgarją, wskutek 
posiadania Besarabji i Dobrudży jest 
obezwładniona w akcji zaczepnej. 
Najsilniejsze militarnie z trzech naństw 
dziś rozluźniającej się Małej Ententy 
jest Jugosławja, lecz to państwo jesz- 
cze nie zupełnie się skonsolidowało i 
antagonizmy serbski, ktoacki, słoweń- 
ski odegrywają w nim rolę czynnika 
hamującego jego ekspansję, przyczem 
Jugosławja pozostaje zawsze w pew» 
nym antagonizmie z Włochami, Wło- 
chy ze wzgiędu na Jugosławję intere- 
sują się sprawą węgierską, ich dyplo- 
macja usiłuje osłabić antagonizm wę- 
giersko-rumuński. W prasie włoskiej 
wielokrotnie była podnoszona potrze- 
ba autonomji Siedmiogrodu, a nawet 
kondominjum węgiersko-rumuńskiego 
w tym kraju. i 

(Jeżeli Mała Ententa stanęła na 
przeszkodzie wprowadzenia do Wę- 
gier dynastji Habsburgów, to dlatego 
że miała poparcie ze strony Włoch i 

+ Francji. Zresztą w 1921 roku była 
bardziej spoistą niż obecnie. 

Iłościowo najwięce Węgrów pozo- 

stało w zaborze rumuńskim—1,7 milj., 
następnie w czeskim—1 milj., znacz- 
nie mniej pod zaborem Jugoslawji— 
450 tys. 

Odzyskanie prowincji anektowa- 
nych przez Czechów i Rumunów 
jest naturalnym państwowym „progra- 
mem Węgier, stąd dążneść do kome 
promisu z Jugosławią. Z dwóch an: 
tagonistów, Rumunji i Czechosłowa- 
cji, Czesi są niebezpieczniejsi. Usunię- 
cie; panowania czeskiego na północy, 
to usunięcie antagonisty, będącego o 
40 kilka kilometrów od stolicy Wę* 
gier, 

Sprawa odzyskania zaboru czes: 
kiego stanie się aktualną dla Węgier 
po przyłączeniu Austrji tdo Niemiec. 
Kraje sudeekie, tj. Czechy historycz- 
ne pozostaną. oskrzydlone granicą 
niemiecką, Niemcy czescy nie pójdą 
wówczas na żadną ugodę z Czecha- 
mi, ufni w oparcie w Rzeszy. Sprawa 
Niemców czeskich popularna i zro« 
zumiała w Austrji przejdzie-do Nie- 
miec wraz z. Austrją. 

Wówczas nastąpi dla Czechesło- 
wacji krytyczny moment, a Węgry 
będą miały szanse powrotu do swej 
historycznej granicy. 

Zabór rumuński będą "mogły u- 
zyskać Węgry wrazie wojny rosyjsko- 
rumuńskiej, do której mogą przystą- 
pić przeciwko Rumunji.—Bułgarja ze 
względu na Dobrudżę i Węgry ze 
względu na Siedmiogród. 
.  Rumunja wespół z Polską ma do 
spełnienia ważną rolę wału oddziela- 
jącego Europę od Rosji. W naszym 
interesie leży, aby wał ów był па 
wszystkich odcinkach mocny, aby 
więc Rumunja nie osłabiała się w an- 
tagonizmie z Węgrami. 

Władysław Studnicki 

PRAGA. W środę rozpoczął się 
w Welehradzie na Morawach  V-ty 
Kongres Unionistyczny, W Kongresie 
bierze udział cały szereg . wybitnych 
osobistości ze świata chrześcijańskie- 
go w tem 20-fu Biskupów. Z Polski 
SBE są Biskup Podlaski ks. Przeź- 
ziecki wraz z Biskupem sufraganem 

ks. Sokołowskim,  Grecko-Katolicki 
Biskup Przemyski ks. Ocyłowski oraz 
Metropolita Lwowski Grecko-Katolicki 
ks. Szeptycki, który był Przewodni- 
czącym Pierwszego Kongresu. 

Rewizja magistratu Warszawy 
WARSZAWA, 21.VII, PAT. Dzi- 

siaj odbyło się posiedzenie komisji 
rewizyjnej rady miejskiej stoł. m. 
Warszawy, będącej równocześnie ko- 
misją dla zbadania uchwał magistratu 
na prawach rady miejskiej w okresie 
przed wyborami do nowej rady miej- 
skiej. Pzewodniczącym komisji został 
p. Evert, zastępcą p. Karasiński i 
sekretarzem p. Hartleb. Komisja o- 
pracowała plan dalszych prac a wo- 
bec zamieszczonych w prasie wiado- 
mości о nadużyciach w wydziale 
wodociągów i kanalizacji, delegowała 
ze swego ramienia p. Hartleba dla 
zbadania tych zarzutów i zdania spra« 
wy komisji. 

Ogłoszenie upadłości T«wa 
„Rosjać uchylone, 

WARSZAWA 21 VII (żel. wł, Słowa) 
Sąd okręgowy oddalił żądania wie- 
zycieti T-wa asekurazyjnego «Rosja», 
domagających się ogłoszenia upadłoś- 
ci. Ogólna suma polis wynosi sześć 
miljonów rubli. T-wo posiada dwa 
domy w Warszawie i Wilnie. Sąd o- 
rzekł, że sprawy <«Rosji» prawadzi 
dozór państwowy. 

Wyrok w formie umotywowanej, 
żywo interesujący ogół, ogłoszony 
zostanie za miesiąc. 

Zaproszenie przemysłowców 
polskich do Niemiec. 

WARSZAWĄ 21.VII. (żel. wł, Słowa) 
Podług informacji otrzymanych ze 
związku przemysłowców niemieckich, 
przewodniczący niemieckiego związku 
przemysłowców p. Frowein zwrócił 
się pismem do przedstawicieli kół 
przemysłowo-handlowych polskich za- 
praszając ich na konferencję w spra- 
wie traktatu handlowego, jaka odbę- 
dzie się po ferjach letnich. 

Miljon złotych na badowę 
rzeźni w Żyrardowie. 

WARSZAWA, 21.ViI (żel. wż.Słowa) 
Magistrat m. Żyrardowa uzyskał w 
Banku Gospodarstwa Krajowego je- 
den miijon ma budowę rzeźni i czte: 
rech domów dla robotników. Da to 
możność zatrudnić bezrobotnych zre- 
dukowanych niedawno, 

stały wysłane EE: 
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"mojem i narodu poóls 

NIEŚWIEŻ — u!; Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul, Wileńska 28 
POSTAWY — ul, Rynek 19 

STOŁPCE — u Piłsudskiego 
ST. ŚWiĘCIANY — ш! Rynek 9 

-go Maja 5 

WILEJKA POWIATOW:—ul Mickiewicza 24 

Za tekstem 10 groszy ь 
drożej. Zagraniczne o 

  

Sejm i Rząd. 
W poselstwie rumuńskiem, 
WARSZAWA, 2LVII PAT. Na 

gmachu poselstwa rumuńskiego Wieje 
ska 10 zawieszona została flaga ru- 
munska opuszczona na znak żałoby 
do połowy masztu. Liczni przedsta- 
wiciełe władz państwowych, dyplo- 
macji i społeczeństwa składają pod- 
pisy w księdze specjalnie na ten cel 
złożonej w poselstwie. Dnia 20 lipca 
szef kancelarji cywilnej p. Dzięcio- 
łowski udał się do poselstwa rumuń: 
skiego i w imieniu Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej wyraził | charge d* 
affaires rumuńskiemu p. Grigorka 
współczucie z pewodu zgonu |. K 
M. króla Ferdynanda |. Pan Minister 
Roman: Knolł kierownik Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych udałsię do po- 
selstwa rumuńskiego i złożył kondo- 
lencje w imieniu rządu Rzeczy pospo- 
łitej na ręce p. Grigorka, charge 
d afłaires rumuńskiego. 

W imieniu Marszałka Piłsudskie- 
go kondolencje w poselstwie rumuń- 
skiem na ręce charge d'afaires p. 
Grigorka złożył płk. Beck, szef gabi- 
netu wojskowego * Ministra Spraw 
Wojskowych. Pan Prezydent Rzeczy- 
pospolitej polecił reprezentować sisbie 
na pogrzebie JKM, Ferdynanda |, 
króla Rumunji posłowi Rzeczyposzo- 
litej w Bukareszcie p. J. Szembeko- 
wi. w charakterze ambasadora nadzwy- 
czajnego. Pos, Szembek, który bawił 
na urlopie w Warszawie udał się w 
dniu 20 lipca wieczorem do Buka- 
ręsztu. 

Depesze kondolencyjne. 
WARSZAWA, 21-VII. PAT. Z powodu 

śmierci króla rumuńskiego Ferdynanda zo- 
depesze; 

Jej Królewska Królowa Rumunji 
Marja, w Bukareszcie. Z uczuciem najgłęb= 
szej boli otrzymałem wiadomość o śmier- 
ci J. K. M. Ferdynanda, króla Ramunji, 
Wzruszony Śpieszę wyrazić Waszej Królew- 
skiej Mości jak najszczersze kondolencje w 

i polskiego imieniu. Pelnė 
chwały panowanie dostojnego zmarłego pos 
zostanie zawsze w Polsce niezapomnianem 
przez zwycięstwo, które doprowadziło do 
urzeczywistnienia najdroższych dążeń obu 
sąsiadujących narodów, i które zostało uświę- 
cone przez przymierze, tak głęboko odpo- 
wiadające wspólnym interesom, 

(—) Ignacy Mościcki. 
Jego Ekscelencja Pan Bratianu, Prezes 

Rady Ministrów, Bukareszt. Proszę W. E. o 
przyjęcie najszczerszych kondojencyj z po- 
wodu okrutnej żałoby, która spadła na Ru- 
munję wraz ze śmiercią dostojnego władcy, 
którego pełne chwały panowanie wcieliło w 
czyn sziąchetne aspiracje narodu rumuńskie- 
go oraz przymierze, które łączy nasze dwa 
narody. W tej chwili próby chcę Pana za- 
pewnić, że rząd polski wierny pamięci zmar- 
łego monarchy jest zdecydowany do utrzy* 
mania nawiązanych pod jego auspicjami 

łów, które są najgłębszemi gwarancjami 
pokoju. (-) Józet Piłsudski. 

Jej Królewską Mość Królowa Marja, Buv 
kareszt. Proszę Waszą Królewską Mość o 
przyjęcie najgorętszych kondolencyj, które 
śpieszę Jej wyrazić z powodu okrutnej żało- 
by, która na nią spada wraz ze Śmiercią J. 
K. M; króla Ferdynanda, o którym wierne, 
niezatarte wspomnienia na zawsze zacho- 
wam. (—) Józef Piłsudski. 

P. Prezydent Rzplitej u ks. 
Olgierda Czartoryskiego. 

_ Aj. Wschodnia donosi z Pozna- 
nia: | 

Dnia 19-g0 b. m. przybył do Ba- 
szkowa p. Prezydent Rzpltej. Na gra- 
nicy posiadłości powitali p. Prezydenta 
ks. Olgierd Czartoryski i hr. Jan 
Szołdrski. Wzdłuż całej drogi do 
zamku wybudowano szereg bram try 
urmmfalnych. Między dwiema z bram 
ustawione  szpałer kosynierów w 
liczbie około 300. Po bokach szpale- 
ru zgromadziła się liczna publiczność, 
która witała Dostojnego Gościa en: 
tuzjastycznymi okrzykami U. bram 
parku powitała p. Prezydenta fanfara 
straży leśnej. Wkrótce po przyjeździe 
udał się p. Prezydent na zwiedzenie 
tartaku i gospodarstwa rybnego, po- 
czem w towarzystwie ks. Czartory= 
skiego odjechał na polowanie na ro- 
gacze. O godz. 9:ej wieczorem odbył 
się w dużej sali zamku w Baszkowie 
obiad ku czci p. Prezydenta Rzpliej, 
w którym udział wzięło przeszło 100 
osób. Toast na cześć p. Prezydenta 
wygłosił ks. Olgierd Czartoryski. 
Dnia 20-go b. m. p. Prezydent Rzpltej 
brał udział w dalszem połowaniu, po- 
czem zwiedził wzorowe gospodarstwo 
w Sielcu Starym. 

Rozbudowa miast 
W ministerstwie Skarbu odbyła 

Się narada, ma której omawiany był 
projekt rozporządzenia wykonawcze< 
go do rozporządzenia p. Prezydenta 
Rzplitej o rozbudowie miast. Rozpo- 
rządzenie wykonawcze ma na celu u- 
dzielenie bliższych wskazówek dla 
wprowadzenia w życie przepisów roz- 
porządzenia p. Prezydenta Rzplitej. 
Między in. omawiano sprawe konwtr= 
sji krótkoterminowych pożyczek, uig 
przy oprocentowaniu pożyczek, kon- 
troli nad całą akcją ze strony Komi- 
tetów rozbudowy i t. p.
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ECHA KRAJOWE 
BARANOWICZE. 

— Poświęcenie kamienia wę: 
gielnego pod szkołę handlową. 
W dniu 19 lipca rb. o godzinie 6-ej 
odbyła się niezwykła uroczystość, 
mianowicie poświęcenie kamienia wę: 
gielnego pod szkołę handlową. Po- 
święcienia dokonał proboszcz miej- 
scowy ks, kanonik Żołądkowski. Akt 
uroczysty podpisali w imieniu zarzą- 
du Macierzy Szkolnej prezes zarządu 
Koła Macierzy ks. kanonik Żołądkow= 
ski, wice-prezes Modliński i w imie- 
niu komisji rewizyjnej p. S. Głąbik, 
ofiarodawca placu p. Górski, archi- 
tekt Żołądkowski i członkowie Koła 
p. inż. Sayman i inni. Następnie od- 
była się ceremonja zamurowania aktu, 
pierwszą cegłę położył prezes Macie" 
rzy ks. kanonik Żolądkowski, wice- 
prezes p. Modliński, p. Górski, p. 
inż. Sayman i dyrektor szkoły handlo- 
wej p. Makomaski. Po poświęceniu, 
które odbyło się z opóźnieniem, z 
powodu deszczu, który jak na złość 
lał niemiłosiernie, publiczność ro- 
zeszła się, unosząc przyjemne wraże” 
nie, iż wreszcie choć jeden gmach 
publiczny rozpoczął się budować, 
Szkoda tylko, że o gimnazjum pomi- 
mo szumnych zapowiedzi. dotychczas 
jakoś nie słychać, 

— Roboty magistratu. Wresz- 
cie magistrat przystąpił do planowych 
robót w mieście. Obecnie wybruko- 
wano już koniec ulicy Szeptyckiego, 
którą aby przejść wiosną i jesienią, 
trzeba było zakładać wysokie buty. 

Obecnie brukują się ulice Hira- 
biowska, Narutowicza i Wileńska. 
Staraniem p. burmistrza Dembińskie- 
go miasto otrzymuje większą pożycz- 
kę około 600000 złotych, za które 
magistrat ma zamiar przystąpić do 
budowy rzeźni, która ponoć ma być 
urządzona według ostatnich wyma* 
gań techniki, przyczem do rzeźni bę- 
dzie przeprowadzona bocznica ko- 
Iejowa. 

PIETKOWO. 

— Tragiczna śmierć cyklistki: 
W majątku Pietkowo woj. Białostoc- 
kiego zdarzył się onegdaj tragiczny 
wypadek, w wyniku którego zamie- 
szkała w tym majątku Janina Wož- 
nicka poniosła śmierć, 

Nieumiejąca dobrze jeździć na 
rowerze Woźnicka wybrała się na 
spacer. W pewnym miejscu zmuszo- 
na była ominąć przechodzącego ścież- 
ką przydrożną wieśniaka nazw. Za- 
wadzkiego, niosącego na ramieniu 
kosę. Zaskoczony znienacka wieśniak 
targnął się w bok. Skutek tego ze- 
tknięcia się był okropny, gdyż Wożź- 
nicka padając natknęła się na kosę 
tak silnie, że poderżnęła sobie gard- 
ło. Buchnęła krew. Nadbiegli ludzie 
praćujący w pobliżu drogi. Wszelka 
pomoc okazana doraźnie nieszczęśli- 
wej okazała się zbyteczną, gdyż 
śmierć nastapiła natychmiast. Wypa- 
dek ten wywołał ogromne wrażenie. 
Zawadzki, pomimo tego, że w tym 
wypadku absolutnie nie zawinił, wpadł 
w rozpacz i z trudem przekonano 
go, że przyczyną śmierci był tylko 
przypadek. 

BRASŁAW. 

— Zajście na odpuście prawo- 
sławnym. W miasteczku Dryświaty 
pow. Brasławskiego odbywał się od- 
pust prawosławny. Przed ogrodzeniem 
cerkiewnem zebrała się młodzież, rej 
wśród której prowadził podchmielony 
Anikiej Szerszniow. Wobec tego, że 
gromadka ta zachowywała się zbyt 
głosno posterunkowy policji zapropo- 
nował przeniesienie się dalej od cerk- 
wi. Wywołało to burzę. Podchmielo- 
ny Szerszniow począł krzyczeć, a 
wobec policjanta zachował się nad 
wyraz arogancko. Spowodowało to 
przytrzymanie jego, zwłaszcza, że po- 
licja miała informacje o posiadaniu 
przez niego rewolweru. 

Przytrzymanie Szerszniowa rozog- 
niło sytuację. Banda towarzyszów je- 

o, w liczbie około trzydziestu usiło- 
wała odbić swego przywódcę. 

Zawezwane pomocy i awanturnika 
osadzono w areszcie, Rewolwera przy 
nim nie znaleziono. 

DUNIŁOWICZE. 
— Zupełna likwidacja epide- 

tnji tyfusu. Od dłuższego czasu na 
całym prawie terenie pow. Dun towic- 
kiego panowała, okropna w swoich 
wynikach, epidemja tyfusu. Epidemja 
ta natrafiła na nadzwyczaj podatny 
grunt, bowiem niski poziom kul ury 
mieszkańców, a co zatem idzie brud 
i brak najprymitywniejszych urządeń 
sanitarnych sprzyjały rozwojowi cho- 
roby. Znikoma ilość lekarzy i środ- 
ków leczniczych budziła obawy nieo- 
panowania choroby i dlatego przybył 
specjalny oddział  sanitarno-epide- 
miczny. Po długich zmaganiach epi- 
demję umiejscowiono, a następnie 
wyniszczomo zupełnie. Przed kilkoma 
dniami, wobec  zupełaej likwidacji 
epidemji, oddział ten został wycofany 
ijak się dowiadujemy przeniesiono 
go do Postaw. 

OSZMIANA. 
— Żniwa rozpoczęte. Przed 

dwoma dniami rozpoczęte zostały na 
terenie pow. Oszmiańskiego żaiwa. 
Na ogół zbiory przedsiawiają się 
dość pomyślnie, miejscami b. dobrze. 

GRODNO. 

— Niezwykły gość z Kłajpedy. 
W Grodnie przed kilku dniami wyło- 

wiony został w Niemnie przez miej- 

scowych rybaków braci Baranów 
niezwykły okaz — įesiotr (samica), 
długości 2 metr 69 cm, objęt. 97 

cm., ważący 6 pudów i 1 f. 
Po wyłowieniu jesiotra rybacy po- 

kszywali go widzom, biorąc po 
gr. od osoby i uzyskali 150 zł, na- 

stępnie sprzedali go właścicielowi re* 

stauracji „Europa* p. Kujawińskiemu 
za 480 zł. ? 

Restaurację obległy: tłumy, 
dając olbrzyma. : 

Należy nadmienić, że w Grodnie 
ostatni jesiotr został złowiony * przed 
18-ty laty i stąd to niezwykłe zainte- 
resowanie wśród mieszkańców m. 
Grodna. Od czasu, kiedy Niemcy u 
ujścia Niemna do morza postawili 
siatki — dostęp tego gatunku ryb do 
naszych "wód został zamknęty. 
Obecnie wysoki poziom wód pozwo- 
lił jesiotrom wypłynąć ponad  siatka- 
mi i „oto wypłynąwszy ma „nestr“ 
(składanie ikry) na słodkie wody, 
nasz gość został pojmany, atoli już 
po złożeniu ikry, wybec czego „Eu- 

ogla- 

ropa“ nie ma kawioru i smakosZe SĄ stawiony przez 
złotych. zasmuceni. 

W Niemnie znajduje się jeszcze 
drugi okaz, większej wagi około 10 
pudów, lecz jak dotąd wszelkie wysił- 
ki rybaków są bezskuteczne. 
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Wycieczka Polakėw amery- 
kańskich, 

WARSZAWA, 21.VII, PAT. W cią- 
gu dnia dzisiejszego uczestnicy wy 
cieczki złączonych komitetów im J. 
Piłsudskiego w Ameryce podzieleni 
na grupy zwiedzali miasto, po połud- 
niu zaś udali się do Wilanowa, gdzie 
zwiedzili pałać i park króla Jana So- 
bieskiego. 

SŁ 

brzed trumnq króli Ferdynantu. 
SINAYA. 21.VIL. PAT. Tysiące osób odwiedziło dziś rano 

trumnę mieszczącą zwłoki króla Ferdynanda. W godzinach pos 
południowych trumna przewieziona została na lawećie armaty 
na dworzec kolejowy. Za trumną postępowała rodzina królewska, 
członkowie rządu oraz tłumy publiczności. Na całej przestrzeni 
do dworca ustawione były szpalery utworzone z młodzieży 
szkolnej oraz najrozmaitszych delegacyj, przybyłych ze wszystkich 
stron kraju. 

Pogrzeb króla Ferdynanda. 
BUKARESZT, 21—VII. Pat. Pogrzeb króla Ferdynanda odro- 

czony został do niedzieli dnia 24 bm. aby umożliwić ludności 
odwiedzenie i składanie hołdu śmiertelnym szczątkom króla. 

Żałoba dworska. 
RZYM, 21. VII. Pat. Król zarządził 15-dnlową żałobę 

dworską z powodu zgonu króla Ferdynanda. 

Wrażenie w Białogrodzie, 
BIAŁOGRÓD, 21—Vil. Pat. Wiadomość o Śmierci króla Ferdynanda 

rumuńskiego wywołała w Białogrodzie głębokie wrażenie. Wczorajsza pra* 
Sa wieczorna zamieściła portety zmarłego króla oraz długie artykuły, cha- 
takteryzujące jego życie i panowanie. 

Delegacja Jugosłowiańska. 
BUDAPESZT, 21. Vil. Pat. Dzie:niki donoszą z Białogrodu: Delega- 

cja jugosłowiańska na pogrzeb króla Ferdynanda składać się będzie z 
trzech ministró oraz reprezentacji 25 jugosłowiańskiego p. p., którego 
zwierzchnikiem był król Ferdynand. Delegacja wyjechała dzisiaj do Buka- 
resztu celem wzięcia udziału w pogrzebie króla. Pisma białogrodzkie po- 
święcają królowi Ferdynandowi bardzo ciepłe wspomnienia, podnosząc 
jego przywiązanie do Małej Ententy, a szczególnie do Juzostawji. 

Narada w sprawach morskich w Londynie. 
LONDYN, 21 VII PAT. Pierwszy lord admiralicji Bridgeman odbył 

dzisij kiłkawodzinną konf-rencję z rzeczoznawcami do spraw morskich, 
Sr Austen Chamberlain był rówaież obecny podczas tych narad. Jutrzejsze 
posiedzenie rady ministrów poświęcone będzie Sprawie konferencji mor- 
skiej w Genewie. 

Belgijsko-hiszpański układ. 
MADRYT 21 7. PAT. Agencja Fabra podaje: Ambasador hisz- 

OW U 

0 pański w Begji Palac os oraz beigiski minister spraw zagranicz. 
nych Vandervelde podp saii w Brukseli traktat rozjemczy, odpo 
wiadajicy całkowice najwyższym id ałom prawa międzynarodo- 
wego. Tiakt.t p stanawia iż wraze nermożności osągnęca bez- 
pośredniego porozum en a stron zawierających układ, spór będzie 
,rzedstawony trybunałow. rozjemczemu, którego orzeczenia 
będą obowiązujące dla obu stron. ы 

Polsko = niemieckie stosunki. 
„ „GENEWA 21 Vil PAT. Rząd polski złożył w sekretarjacie generalnym 

Ligi Narodów następujące trzy układy celem zarejestrowania: Polsko-niemiecką 
umowę kolejową, podpisiną w Berlinie 27 marca 1926 roku, polsko -niemiecką 
umowę, dotyczącą uł tw eń w ruchu kolejowym, podpisaną w Warszawie 26 
marca 1927 roku, i polsko-niemiecką umowę zawartą w sprawie ruchu granicz- 
nego, a podpisaną w Poznaniu 27 stycznia 1926 roku, 

в BENT * 

Walka z przemytnikami tytoniu. 
WARSZAWA 2LVII (tel. wł. Słowa. Na odcinku granicznym pow. Mław« 

skiego funkcjonarjusze straży ceimej stoczyli w dniu wczorajszym walkę z 
bandą przemytników tytoniu z Gdańska. Wśród gęstej wymiany strzałów 
strażnik J. Migda'iński został ciężko ranny. . Przymptnicy na razie zbiegli, lecz. 
zarząd:ona natychmiast obława doprowadziła do ujęcia trzech z nich. Pozo» 

uciekających transport tytoniu przedstawia wartość 18 tys, 

Napad obłąkanego na ministra, 
BUDAPESZT. 21.YII. PAT, Zastępca prezydenta ministrów Vas zaatako- 

wany został wczoraj późnym wieczorem przez pewnego oficera, kiedy wysiadł 
pod swym domem z auta. Towarzyszący ministrowi dwaj panowie pochwycili 
sprawcę napadu, którym, jak się okazało był dr Szegedhi, emerytowany no- 
tarjusz. Napastnik, u którego stwierdzono objawy pomieszania zmysłów 
odstawiony został do szpitala dla obłąkanych 7 . 

Murzyni Tadeuszowi Košciuszce. 
KRAKOW 2i VIĮ PAT. P. Sianistaw Adamkiewicz, radny miastą Chicago złożył 

we środę w sarkofagu Tadeusza Kościuszki w Katedrze Wawelskiej wieniec od przed- 
stawicieli czarnej rasy w Chicago. Wieniec ów ufundowany zostął staraniem dwóch 
radnych murzyńskich w Chicago. Na szarfie widnieje napis: «Od przedstawicieji czar- 
nej rasy miasta Chicago Stanów Zjedn. Ameryki Północnej — naszemu bohaterowi 
Tadeuszowi Kościuszce, założycielowi demokracji, Lipiec 1927 roku». 

Włamanie do kasy pocztowej. 
WARSZAWA, 21-VII. (tel wł. Słowa). Do oddziału poczty przy Alei Ujazdow- 

— 

Pozatem w godzinach popołudnio- *skiej zakradli się kasiarze i po rozpruciu kasy porwali kilkanaście tysięcy złotych w pie- 

wych prezydjum wycieczki z prof. 
Siemiradzkim na czele złożyło wizyty 
posłowi Stanów Zjedn. w Warszawie 
Stetsonowi, ministrowi spraw wew* 
nętrznych  Składkowskiemu, skarbu 
Czechowiczowi, oświaty Dobruckie- 
mu, robót: publicznych Moraczewskie: 
miu, pracy i opieki społecznej Jurkie- 
wiczowi. W godzinach wieczornych 
prof. Siemiraozki był przyjęty przez 
p. Prezesa Rady Ministrów Marszałka 
Piłsudskiego na specjalnej audjencji. 

niądzach i markach pocztowych. ь 

Fatalne zderzenie statków. 
„ BERLIN 21 VII PAT. «Vosische Zig> donosi ze Stokholmu, że wczoraj popołu: 

dniu w drodze z Helsingforsu do Szczecina zderzył się niemiecki parowiec Ruegen z 
okrętem wojennym finlandzkim. Siła zdorzenia była tak wielka, że kapitan i jeden ma- 
rynarz, znajdujący Się na pokładzie okrętu fińskiezo zrzuceni zostali do morza. Kapi- 
tan utonął. Pacowiec niemiecki nie odniósł większych uszkodzeń. 

Straszliwa burza. 
PARYŻ 21 VII PAT. «Le Matin» donesi na podstawie źródeł angielskich 

z Taihoku, że gwałtowna burza szaleje od pięciu dni w kotadniowej części 
wyspy Formoza. Szesnaście osób zginęło. około stu odniosło rany, Ponadto 
zniszczone zostały bogate plantacje trzciny cukrowej. 

‚ 90 wszystkich krajów, 

Prof. Herbaczewski nie Anglia wobec sprawy Nad- 
wróci do Litwy? renji. 

BERLIN. 21.VIl. PAT. Korespon- 
„Lietuwis“, organ rządzącej partji dent „Lokal Anzeiger* dowiaduje się 

marodowców w Kownie pisze w artyku- z kół poinformowanych;,że w obecnej 
le p. t „Rokowań niema*: chwili nie można zupełnie myśleć o 

„Ostatniemi czasy'prasa zagranicz. tem, aby Anglja zechciała wywrzeć 
na często podaje wiadomość z roz. Nacisk na Francję w kierunku zmniej 
poczęciu przez rząd litewski tajnych Szenia załogi okupacyjnej w Nadrenii. 
rokowań z Polską. Jak się dowiadu- 
jemy ze źródeł miarodajnych, takich 
rokowań niema i nie było. To też 
ukazanie się tej wiadomości nie ma 
realnej podstawy.;. 

Nic jednak nigdy nie powstajejbez 
przyczyny. To też i pogłoska o roko- 

‚ waniach między Litwą a Polską nie 
mogła powstać bez żadnej przyczyny. 
Widocznie zagranica coś spostrzegła, 
co dało powód jej prasie czynić przy- 
puszczenia o rozpoczętych rokowa- 
niach. Taką przyczyną mogła być 
podróż  Herbaczewskiego zagranicę 
i artykuły jego w prasie polskiej w 
Polsce, w których również poruszana 
jest sprawa okupowanej Litwy. Oto 
w dzienniku krakowskim „Czas“ z 
dn, 10 lipca rb. ukazał się dość dłu- 
gi artykuł J. A. Herbaczewskiego p.t. 
„Głos z Litwy“, w którym opowiada 
on o swej podróży na uroczystości 
przewiezienia zwłok wielkiego poety 
polskiego Juljusza Słowackiego i z 
tego wyciąga wniosek o nawiązaniu 
stosunków kulturainych z Polską. £ 

Bardzo być może, że te poczynania 
Herbaczewskiego, jego podróż do 
Polski, a nawet współpraca w ipolskiej 
prasie dała powód pismóm zagranicz: 
nym do przypuszczenia, że Herba- 
czewski nie mapróżno pojechał do 
Polski, że jest to oznaką rozpoczyna- 
ących się rokowań. 

Co do wspomnianych poczynań 
Haerbaczewskiego należy powiedzieć 
co następuje: dowiedzieliśmy się z 
pewnych źródeł, że Herbaczewskiemu 
nikt mie dawał żadnych pełnomoc- 
nictw; co więcej, nikt mu nie dał na: 
wet pozwełenia jechać do Polski. W 
paszporcie zagranicznym, z którego 
korzysta on w swej zagranicznej po 
dróży, widnieje ta sama uwaga, która 
się znajduje we wszystkich zagranicz- 
nych paszportach litewskich, miano- 
wicie: paszport jest ważny do jazdy 

z wyjątkiem 
Polski. Samowolne jego podjęcie się 
misji wzięcia udziału w publicznych 
uroczystościach w Polsce, jego współ- 
praca w prasie polskiej w Polsce i 
wyrażane w niej opinje dają powód | 
do przypuszczenia, iż jest on bar 
dziej Polakiem aniżeli Litwinem. Po- 
dobne poczynania, jak sądzimy, po- 
winny mu zamknąć drogę powrotu 
do Litwy. Przynajmniej takie życze- 
nia daje się słyszeć ze strony Spo- 
słeczeństwa litewskiego, ‘ 

Kłajpeda bez połączenia lotni- 
czego. 

BERLIN. 21.VII. PAT. Na skutek 
zamknięcia terytorjum  kłajpedzkiego 
dla niemieckiej komunikacji lotniczej, 
spowodowasego odrzuceniem żądań 
rządu litewskiego, aby Niemcy ma 
własny koszt uruchomiły stałą komu- 
nikację łotniczą między Kłajpedą a 
Kownem, komisarjat okręgu kłajpedz- 
kiego zwrócił się obecnie do niemiec 
kiej Hanzy lotniczej z prośbą o za- 
prowadzenie stałej linji lotniczej mię* 
dzy Niemcami a okręgiem Kłajpedy 
na czas trwania Targów Kłajpedzkich. 

W odpowiedzi na tę propozycję 
Hanza lotnicza niemiecka oświadcza, 
że gotowa jest uruchomić komuni- 
kację lotniczą między terytorjum nie- 
mieckiem a Kłajpedą, pod warunkiem, 
żę dyrektorjat przyjmie na siebie 
koszt utrzymania tej linji ma stałe. 
Woebec tego, że rząd litewskiz nie 
udzielił dyrektorjatowi aprobaty w 
tym kierunku, rząd Rzeszy widział się 
zmuszonym cofnąć udzielone Hanzie | 
lotniczej niemieckiej zezwolenie na 
wznowienie komunikacji lotniczej z 
Kłajpedą. 

Informator korespondenta oświadczył 
mu, że Anglja, gdyby nawet zasad- 
niczo zgodziła się użyć swego wpły* 
wu w tym kierunku, to jednak w 
praktyce nie mogłaby tego uczynić, 
ponieważ brak jej do tego podstaw 
rzeczowych. Niemcy mogli ze swej 
strony dostarczyć takich podstaw, 
nie uczynili jednak tego, a w ciągu 
ubiegłege roku sytuacja Anglji w tej 
sprawie stała się o wiele trudniejszą. 

Kwestja attaches wojskowych 
Niemiec niezdecydowana. 

BERLIN, 21—Vil. Pat. W dzien- 
nikach tutejszych ogłoszony został 
komunikat półoficjalny stwierdzający, 
że sprawa wysłania niemieckich  atta- 
ches wojskowych i morskich na pla- 
cówki zagraniczne jest jeszcze w dzie- 
dzinie badań oraz, że sprawa ta, któ- 
ra winna być rozpatrywana pod ką- 
tem widzenia dogodności politycznej, 
w najbliższych miesiącach nie będzie 
jeszcze aktualna. 

Zjazd prasy niemieckiej, bał- 
tyckiej i skandynawskiej. 

GDAŃSK, 21.VII. PAT. Jutro roz- 
poczyna tutaj obrady zjazd prasy 
Rzeszy niemieckiej, państw skandy- 
nawskich i bałtyckich. Prasa niemiece 
ko-gdańska zamieszcza z tej okazji 
artykuły powitalne, których treść do- 
wodzi, że zjazd ten zorganizowany 
został przez prasę niemiecką w Gdań: 
sku dła celów politycznych. Dzienni- 
karstwo niemieckie pragnie bowiem 
przedstawić reprezentantom prasy 
skandynawskiej i bałtyckiej Gdańsk, 
jako miasto czysto-niemieckie i urobić 
opinję państw bałtyckich i skandy- / 
nawskich po myśli pragnień niemiec- ; 
kich. Dzienniki niemiecko - gdańskie 
starają się przekonać gości, że pro- 
blem gdański jest jednym z najważ- 
niejszych problemów  wschodnich, 
który musi być dopiero rozwiązany 
w interesie pokoju europejskiego. 

Czang Kai Szek nie chce 
porozumienia z Północą, 

NANKIN, 21—Vil. Pat. Oficjalne 
biuro prasowe rządu w Nankin 
poinformowało przedstawiciela biura 
Reutera, że infermacje, jakoby podję* 
te były rokowania w celu doprowa- 
dzenia do porozumienia pomiędzy 

północnemi i południowemi Chinami 
są pozbawione wszelkich podstaw. 
Gen. Czang-Kai-Szek oświadczył, iż 
wiadomość, że armja nacjonałistyczna 
myśli o podjęciu jakichkolwiek roko- 
wań jest nieprawdziwa. Dodał on 
przylem, że jednym z glównych ce- 
lów ruchu nacjonalistycznego jest u- 
padek „militarystow“, w konsekwen- 
cji jakakolwiek prėba podjgcia roko 
wań © pokój z „militarystami* byla 
by nietylko dziwna lecz jest wogóle 
niemożliwa, 

m POSZUKIWANI: 
REWIDENT do Spółdzielni Rolni- 

czych, posiadający odpowiednie wy: 
kształcenie rolnicze, oraz możliwie 
znajomość praktyczną  buchalterji. 
Pierwszeństwo mają kandydaci z 
praktyką  instruktorsko-lustratorską w 
dziedzinie spółdzielczości. 

KIEROWNIK HANDLOWY do 
Spółdzielni  Rolniczo Handlowej z 

prakiyką., 
ferty na piśmie składać w biu- 

rze Związku Rewizyjnego Polskich 
Spółdzielni Rolniczych — м Wilnie, 
Jagiellońska 5. 
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Co by było jeśli by podczas trzę: 
sienia runęła w gruzy Jerozolimą!— 
Raz jeszcze o tem, że my żydów tak 
dobrze jak nie znamy wcale. — Jak 
dalece potrzebne są Wilnu wykłady 
i dzieła z zakresu judoznawstwa — 
Żydzi w rozproszeniu po calutkim 
„Świecie, —  Kwestja alfabetu. — 
Kuestja imion. Ё 

Jedno kilkunastosekundowe trzę- 
sienie ziemi może w jednej chwili 
zburzyć to, co się przez całe wieki 
opierało zwycięsko potędze Czasu... 

Jeruzalem! Stolico trzech religii 
wszechświatowych... Ktoby śmiał 
zdradzić tajemnicę: gdzie w twoich 
przybytkach, jakie pekły od trzęsienia 
ziemi święte mury. Tyle świętych mu. 
rów jest w Jerozolimie! 

Na szczęście żaden modernizm 
fabryczny nie oszpecił ciebie, miasto 
przedziwne, ku któremu można za- 
tęsknić się na śmierć jak Ów  maury- 
tańsko-żydowski poeta z. dwunastego 
stulecia. jehuda Ben Halevi... Jeszcze 
ty, Jaruzalem, gdy na ciebie ispojrzeć 
z góry Oliwnej, masz wygląd najau- 
tentyczniejszej twierdzy šredniowiecz- 
nej, ciężkiemi murami opasanej. ° 

W jednem tylko miejscu jest wy- 
łom w murach  jerozolimskich, tam 
gdzie brama, w strónę Jaty obrócona. 
Uczynił ów wyłom nie żaden „zdo* 
bywca“ i nie żaden „barbarzynca“. 

Poszerzono bramę Jafy dlatego aby 
z należytą pompą i paradą mógł od: 
być wjazd swój do jerozolimy.. ce- 
sarz Wilhelm Il-gi, Było to w 1898 ym. 
Gdy Chrystus Pan wjeźdżał do „Mia: 
sta, co prawda na osiołku, żaden ka- 
mień z murów Jerozolimskich nie 
odleciał... 

A gdy się schodzi z gófy Oliw- 
nej ku przepojonym fjołkową wonią 
ogrodom Gethsemani, niesie -nastrój 
poetycki, którym osobliwie rankami i 
zes zdaje się dyszeć Jeruza- 
em. 

Oło i miejsce gdzie Zbawiciel 
Świata obróciwszy się twarzą ku 
miastu — zapłakał, jak stoi zapisane 
u Łukasza Ewangelisty, 

Są, którym j:rozolima sprawia 
wiełki zawód. Nietylko z racji przy» 
bywania do niej... koleją żelazną, 
wysiadania na dwortu kołejowym nie- 
miłosiernie „prozaicznym*. Lecz to 
tylko przelotne wrażenie. Kościoły, 
synagogi, meczety, ulice kryłe i wąs- 
kie, bajecznie kolorowe, łudność a- 
rabska, pyrchanie ' wielblądów, ryk 
wąłów, etc. etc. wszystko to wprost 
oszałamia. 

Tak, to Jeruzalem! I takiego dru- 
giego miasta niema na świecie. 

Ta wielka Ściana, szczątek Świą- 
tyni, u której żydzi, bogaci i biedni 
zalewają się łzami, nic nie ma w sobie 
teatralnego. Przeciwnie. Wstrząsające 
sprawia wrażenie. Ktoś intonuje -wiel- 
ką litanję żałości i skarg: 

— Przeto, że pałac nasz w gru- 
zach leży, że mury z ziemią zrówna* 
ne, nasi wielcy ludzie powałeni, kleje 
noty. nasze zgruchotane... 

1 podchwytuje lud: 
— Przeto siedzimy tu i płaczemy. 
Prawi sioniści nie lubią tych bier- 

nych narzekań. Trzeba—powiadają— 
zamiast narzekać i desperować, brać 
udział w odbudowywaniu Erecu. Do 
czynu, do czynul : 

Na miejscu gdzie Abraham kładł 
na ołtarz rodzonego syna swego aby 
go ofarować Jehowie, wznosi się jed- 
na -z najpiękniejszych świątyń—lslamu, 
meczet Omara. Jakaż siła mogłaby 
go zruszyć z tego miejsca na skale? 
Chyba jakiś szturm — nowych krzy. 
żowców. Lecz żadnych już wojen w 
rodzaju wojen Krzyżowych nigdy nie 
będzie. Meczet Omara wieczny jest. 
Rzecz zaś charakterystycznal Wewnątrz 
świątyni, biegą wzdłuż ścian pisane 
złotem na niebieskiem tle napisy 
zwrócone nie przeciwko wierze Stare- 
go Testameniu lecz przeciwko Obja- 
wieniu Chrystusa. Jeden taki np. na- 
pis wychwala Boga, który „nie ma 
syna*; inny wprost: odmawia «<mesja- 
szowi Jszusowi» istoty boskiej i czy: 
ni go tylko synem Maryi. 

Gdy się czyta te napisy, to jakby 
się czuło ognistość tego terenu, na 
którym stoi Jerozolima. Tak, tu jest 
plac walk bez końcu... Rzymscy i 
greccy katolicy wraz z  ormianami 
i koptami podzielili po długich wal: 

kach między siebie kościół wznoszący 
się nad grobem Chrystusa. A jednak, 
schodzi się wskreś przejęty do ciem- 
nych podziemi z woskową świeczką 
w ręku. 

Tu, na tym kamieniu położył Ni- 
kodem zdjęte z krzyża ciało... A ten 
oto ołłarz, na którym się bezustannie 
msza odprawia—te zalany światłem 
niezliczonych lamp grób Chrystusowy, 
z którego zmartwychwstał. 

Z takich przybytków wychodzi się 
na światło dzienns—jak odurzony. 

A tu dzwonią dokoła dzwony ko- 
ścielne, muezyny śpiewają na szczy. 
cie minaretów, i w odświętnych sza- 
tach lud żydowski ciągnie do syna: 
gog... tu, na tem miejscu, gdzie je- 
dynemu Bogu ofiary składali Dawidy 
i Salomony. 

Żydów, my szczególnie, Polacy, 
musimy znać, znać, znać...  Przede- 
wszystkiem znać! Nawskroś znać i ro: 
zumieć. Dopiero po nabyciu tej zna- 
jomości i wiedzy znajdziemy, nie wąte 
pię, mądre i sprawiedliwe „rózwiąza« 
nie kwestji żydowskiej”. 

Co może wymyślić mądrego i do- 
brego ślepy mówiący '© kolorach! 

Czy my choćby tylko wiemy, że 
podwaliny pod nowoczesną wiedzę 
fjudaistyczną położyli dwaj polscy ży: 
dzi? Byli to Nachman Krochmal z 
Żółkwi (1785—1840) i Salomon Leib 
Rappaport ze Lwowa (1790—1867). 

Czy my, posiadający w państwie 
swojem tylu, tylu żydów, mamv choć 
coś w dziedzinie studjów nad żydow* 
ską historją, filozofją, literaturą, kul- 
turą etc. mogącego w przybliżeniu 
równać się takiej „Revue des Etudes 
Juives“, lub «jewish Quarterly Re- 
view» lub „Monatschrift fir die Ge- 
schichte und Wissenschaft des Ju- 
dentums“? Ani cienia... 

Jeśli się nie mylę, w styczniu ro- 
ku 1926:go zalegalizowany został w 
Warszawie i rozpoczął swoją działal- 
ność Instytut Nauk Judaistycznych w 
Polsce—ale—jest to impreza żydow- 
ska, nie nasza, Gmina żydowska w 
Wiedniu wydaje monografje z dziejów 
wiedeńskiego  ghetta, bada napisy 
riadgrobne na starych cmentarzyskach 
żydowskich i tp. A czy to w zakresie 
nauk i prac wileńskiego uniwersytetu 
nie powinna być, nawet spora gałąź 
wiedzy i badań poświęcona naukom 
Judaistycznym? „Mato to / materjału 
wszędzie tu dokoła nas? 

Istnieją trzy kapitalne encyklope- 
dje obejmujące całe žydoznawstwo: 
angielska, hebrajska i... szesnasto to- 
mowa rosyjska. Niema tylko — pol- 
skiej. Nawet najtreściwszej. 

e Leik. Adi A G Bs 

Staramy się, tak, wprost staramy 
się: nie słuchać i nie czytać o ży- 
dach. Nie mamy dość mocy aby prze- 
zwyciężyć się i przeciwnie, wedle sił 
i możności, zaznajomić się z tym ca: 

žym światem: żydowskiej myśli, ży- 
dowskich tradycyj, żydowskiego oby» 
czaju, ustroju żydowskiego społeczeń- 
stwa, żydowskiego piśmiennictwa, ży- 
dowskiej pracy, żydowskiego charak- 
teru narodowego. 

A jak świat szeroki i długi na nie- 
zliczonych, najrozmaitszych placów- 
kach, często bardzo wpływowych, wi- 
dzimy przecie żydów i znowu żydów 
i znowu... Wystarczy przegłądać do- 
datki ilustrowane do gazet żydow- 
skich wydawanych po polsku. Jeszcze 
temi dniami był gdzieś wizerunek 
Wandy Landowskiej w towarzystwie 
słynnego muzyka francuskiego Cor: 
tot'a. Napis pod ilustracją: „W sie- 
dzibie wielkiej pianistki—żydówki”. 
Inny wizerunek: „Żyd—parem Angiji" 
(lord Sweythling); następcą Valentina 
—żyd, Ricardo Cortez (faktycznie: Ja 
kób Krantz). Słynny zakopiański nar- 
cista, Muckenbrunn—żyd; przewodni- 
czy angielskim jawalidom wojennym 
żyd, major Brunel Cohen; Leon Bakst, 
wszechświatowej sławy dekorator by. 
żydem; Jerzy Brandes—też. Słynna*: 
kochanka Maupassanta była żydówką 
—pani Marja Cohn; p. Aimć Palliere, 
pisarz francuski, głośny autor książki 
„Lt „Sanctuaire inconnu* przeszedł na 
judaizm; podobno najznakomitsza na 
świecie tennisistka Suzanne Lenglen 
jest żydówką, choć temu przeczą po- 
wołując się na najczystszy katolicyzm 
jej dziadka właściciela linji omnibuso- 

* 

I 
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH. 

Stosowanie nawozów 
w Wileńszczyźnie. 
W chwili obecnej, po szeregu lat 

wojny i lat klęsk żywiołowych, zau- 
ważyć się daje na terenie tak wogółe 
ziem wschodnich, jak w tem  woje- 
wództwa Wiłeńskiego (oprócz grun- 
tów podmiejskich) nadzwyczaj silne 
wyjałowienie gleby. Dążenia ku przy- 
wróceniu gruntom normalnej wydaj- 
mości napotykają ma trudności: w 
większej własności, skutkiem braku 
żywego inwentarza użytkowego i ro- 
boczego, w mn ejszych zaś gospodar- 
stwach trwających tradycyjnie przy 
trójpołówce — z powodu  przeciąże- 
mia tych gospodarstw nadmiarem in- 
wentarza, który siłą rzeczy odżywia 

*się prawie samą słomą, co powoduje, 
że obornik jest biedny w składniki 
pokarmowe dla roślin. 

Obornik "W _ gospodarstwach 
mniejszych w Wileńszczyźnie unawa- 
ża się rocznie od 33 do 16 proc. 
gruntu ornego, tem mniej przytem,— 
im większy jest obszar gospodarstwa. 
Obornik zwykle jest lichy i mało tre- 
ściwy. W gospodarstwach większych 
unaważanie obornikiem sięga 13—10 
proc. gruntów. 

Obornik naogół nie jest źle prze- 
chowywany, znajduje się bowiem sta- 
łe pod bydłem i końmi. Natomiast 
stosowanie obornika jest szczególnie 
wadliwe: nawóz wywieziony na grunt 
składany jest w kupki i na polu po- 
zostaje do wyschnięcia, nie jest na- 
tomiast roztrząsany natychmiast, 

Nawozy zielone. Nawozy zielone, 
które nota bene doskonale się u nas 
udają jako piony i międzyplony, są 
jednym z najważniejszych środków 
podniesienia kultury rolnej. Stosowa- 
mie ich z każdym rokiem rozpow- 
szechnia się coraz więcej; w  Szcze- 

“ gėlnošci wymienić tu należy łubin, 
zaś w znacznie mniejszych ilościach 
seradelę. Najwięcej rozpowszechnione 
są nawozy zielone w pow. Wileńsko- 
Trockim i Oszmiańskim. Bardzo do- 
datni wpływ wywarł w tym roku u- 
dzielony przez Wileński Oddział Pań- 
stwowego Banku Rolnego kredyt na 
nawozy zielone. 

Nawozy sztuczne. Stosowanie na- 
wozów pomocniczych, szczególnie 
dzięki udzielonym przez Państwo kre- 
gytom, jak również skutkiem wzrostu 
cen na zboże znacznie się w ostat. 
nićh czasach rozpowszechniło. Zuży- 
cie nawozów z każdym rokiem kilka- 
krotnie się powiększa. 

Nawozy potnocnicze używane na 
Wileńszczyznie są dostarczane albo 
za pośrednictwem Banku Rolnego, 
ałbo przez Wileński Syndykat Rolni- 
czy. 

Do większego rozpowszechniania 
mawozów sztucznych  przyczyniłoby 
się obniżenie stopy procentowej, 
przedłużenie kredytu na nawozy 
sztuczne i wreszcie obniżenie taryfy 
kolejowej. 

W/g. „Rocznika statystycznego 
przewozu towarów kolejami — рай- 
stwowemi* za ostatnie 9 miesięcy 
1924 r. przywieziono do wojewódz- 
twa wileńskiego nawozów sztucznych 
fosforowych 1477 tonn, potasowych 
80 tonn i azotowych 33 tonny (patrz: 
Z. Harski: «Bilsns handlowy» Słowo 
z 17—Vil 1929). Danych co do 
wwozu za lata następne nie posia- 
damy. 

Za pośrednictwem Wileńskiego 
Syndykatu Rolniczego zostały sprze- 
dane w roku 1926 następujące ilości 
mawozów pomocniczych: 

Superfosfat 16 proc. kg. 311.200 
2 18 A Ё 192.000 

Tomasówka 16 „ „43300 
» 18 „ „ 430 

Saletra Ch. < 1100 
Azotniak „ 30610 
Kainit » 90620 
„Sol potasowa „ 316.800 
różno proc, 

Między innemi, za pośrednictwem 
Związku Kółek Rolniczych sprowa- 
dzono w 1926 roku następujące iloś- 
ci nawozów sztucznych: superfosfatu 
—1534 tonn, tomasówki 
kainitu—60 tonn, soli potasowej—35 Cent 
tonn, azotniaku —10 tonn, wapna—10 8*°8 

żę. Z. H—ski % — 5К 

INFORMACJE. 
Normalizacja przemiału żyta 

i pszenicy. 

Komitet wykonawczy I 
Mistrzów piekarzy Rzeczypospolitej w 
Warszawie, wystosował do Rady Mi- 
nistrów memorjał, w którym powo- 
łując się na zatmierzenia Rządu wyda- 
nia szeregu zarządzeń na okres gos- 
podarczy 1927—28 r., dotyczących 
gospodarki zbożowej i przemysłu 
piekarskiego, wyraża opinję o całym 
szeregu spraw. 

O normalizacjj przemału żyta i 
pszenicy memorjał zaznacza, co na- 
stępuje: Zważywszy, ze zamierzenie 
Rządu, mające na celu ujednostajnie- 
nie przemiału żyta na mąkę 65 proc. 
ma dać, według opinji Rządu, znacz- 
he oszczędności zboża, które jako 
artykuł eksporłowy, przyczynić się 
może znacznie do poprawy naszego 
biłansu płatniczego, narada mistrzów 
piekarzy postanowiła poprzeć zamie- 
rzenia Rządu w tym kierunku przez 

Zjazd kupców włókienniczych. 
Onegdaj odbył się w Warszawie wszech- 

w 
którym wzięli udział przedstawiciele orga- 

145 tonn, nizacji kupieckich, zrzeszonych zarówno w ŻU po 
zali związku kupców, jak i w stowarzy- %ileńsko-Trockiego i Łodociu pow. 

polski zjazd kupiectwa włókienniczego, 

iu kupców polskich. 

go) stawia się pod znakiem zapytania, 

. Obrady zjazdu, który został zamknięty 
późno w nocy, poświęcone były przeważnie 
sprawie nieuregulowanego stosunku między, 
fa'ryzantami i kupiectwem włókienniczym. 
W poszczególnych przemówieniach referen- 
ci zgodnie akcentowali, iż przemysł posłu: 
guj się najzupełniej nieracjonalną polityką 
Sprzedaży, gdyż zamiast intensywnie zajmo- 
wać się zioboywaniem nowych rynków zby- 
tu, usiłuje pozyskać bezpośredni kontakt z 

zjazdu konsumentem, dzięki czemu egzystencja han: 
dlu (szczególnie półhurtowego i detaliczne- 

o 
za 

uprawy roli i nawożenia, zaprowadze- 

nie wzorowych sadów, pokazy racjo- 
nalnego żywienia, Datychczas komi- 
sja ta zorganizowała następują 
podarstwa, pow. Wileńske-Trocki: w 
Podbrzeziu 3, Onżadowie 1, w Rado- 
szkowiczach pow. Wilejskiego 2 oraz 
w najbliższych dniach zorganizowane 
zostaną w Balinpolu, £asicy i Mosa- 
żu pow. Postawskiego, Korwi pow. 

więciańskiego. Sejmik Wileńsko-Tro- 
cki uznając ogromne zu: czenie gos- 
podarstw pokazowych asygnował pe- 
wrą sumę na inwestycje dla właści- 
cieli ziemskich, którzy zgodzą się 
zorganizować u siebie gospodarstwa 
pokazowe, 

— (0) Akuszerki wolne od 
opłaty podatku obrotowego. 
Wobec tego, że niektóre urzędy skar- 
bowe zmuszały akuszerki do wyku- 

Uczezenie J. E. ks, Biskupa Bandurskiego. 
zydjum Komitetu 

-u-ietniej rocznicy pracy kapłańskiej 
i obywatelskiej J. E. Ks. Biskupa 
Dra Władysława Bandurskiego wzy- 
wa gorąco. wszystkie organizacje, sto- 
warzyszenia, związki społeczne, oraz 
osoby poszczególne do 'składania 
swych podpisów w adresie pamiąt- 

RODACY! 
Z okazji przypadającego na miesiąc bia- 

żący czterdziestolecia kapłaństwa Jego Eks- 
celencji Ks. Biskupa Władysława Bandur- 
skiego szerokie grono osób powzięło myśl 
skorzystania w tej okazji, aby przynależnym 
a serdecznym hołdem uczcić przepiękny trud 
całego żywota czcigodnego duszpasterza, 
poświęcony idei odzyskania Ojczyzny, ucz. 
Cić niezłomność Jego ducha, czystość kry- 
ształową jego iście spartańskich cnót kap- 
žafiskich i obywatelskich, tudzież dać wyraz 
uwielbienia i podziwu dla porywającego, 
złotoustego kaznodziei. 

Postanowiliśmy w dniu 24 bm. to jest W przyjętej przez zjazd rezolucyi stwier- pywania świadectw przemysłowych i w niedzielę, po nabożeństwie złożyć uko- 
dza się konieczność energicznej walki z so 
wyższym stanem rzeczy.. W tym też celu 
wybrana zos ała komisja, złożona z przed- 
stawicieli poszczególnych organizacji, dla 
szczegółowego op'acowania metod sanacji 
w handlu włókienniczym. 

Zaznaczyć należy, że obrady, mimo nie- 
jednolitego elementu wchodzącego w skład 

wpłacania podatku obrotowego, Min. 
Skarbu wyjaśniło w drodze okólnika, 
że w myśl odnośnej ustawy są one 
wolńe od tego rodzaju * świadczeń 
podatkowych. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
AE charakteryzowała najzupełniejsza 21 lipca 1947 + 
armonja. a 

Najlepszym dowodem tego twierdzenia Dewizy i waluty: 
jest fakt utworzenia międzyzwiązkowej ko- Tran. Sprz. Kupno 
misji. ; вро:вгу 8,91 8,94 8,89 

elgja 32440 12471  121,09 
KRONIKA MIEJSCOWA. pojandja 358,45 35035 351,55 

— Gospodarstwa pokazowe Londyn 43,43 43,54 43,32 
tworzy Wil. Two Rolnicze. Spe- R ak 8,93 8,95 8,91 
cjalna komisja rolna pod przewodni- bask A a a 
čiwem specjalnego wysłannika Centr. Szwajcarja 172,22 | 17265 171,79 
T-wa Rolniczego inż. Łaguny oraz Włochy 48,67 48,79 48,54 
instruktora rolnego W. T. R. p. Žy- Papiery Procentowe 
wieckiego i przedstawicieli poszcze- Dolarówka 5450 54,25 

propagowanie wypieku pieczywa żyt- gólnych kółek rolniczych rozpoczęła kolejowa 102,50 103, — 
niego tylko z mąki 65 proc. 
cześnie narada 
zwraca się do Rządu z żądaniem, aby 
wszelki inny niż 65 prec. przemiał 
żyta, zarówno wyższy, jak i 
był tępiony, a winni wykroczeń Su- 
rowo karani. 

Co się tyczy unormowania prze- 
miału pszenicy na 60 proc. narada 
mistrzów piekarzy, zważywszy, że 1) 
niewiadome jest, jakie wyniki wyda 
obniżenie przemiału żyta z 50 do 65 
proc., 2) wprowadzenie jedn: cześnie 
niższego gatunku mąki żytniej i pszene 
nej do wypieku wywoła duże nieza- 
dowolenie ogółu konsumentów, 3) 
techniczna kontrola nad przestrzega- 
niem nowej normy przemiałowej ży 
ta i pszenicy jednocześnie będzie 
trudna, narada wypowiedziała się prze- 
ciwko 60 proc. przemiałowi pszenicy. 

Ulgowe paszporty na wycieczki 
naukowo rolnicze. 

Ministerstwo Rolnictwa wydało _zarzą- 
dzenie by urzędy pierwszej instaucji (sta- 

] 

rostwa), w razie otrzymania podań obywa- 
teli o ulgowe paszporty zagraniczne na wy- 
cieczki naukowo rolnicze, nie żądały od pe- 
tentów zaświadczenia Ministerstwa Rolnic- 
twa, lecz wojewody, któremu opinję w tej 
mierze będzie przedkładał wojewódzki y- 
dział rolnictwa i weterynatji, względnie in- 
spektor rolnictwa. 

Nowe ustawy i rozporządzenia. 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P» Nr 63, z dnia 
15-VII 1927 r.: 

— Rozporządzenie Radv Ministrów z 
dnia 17 czerwca 1927 r. o statystyce prze- 
mysłowej (p z. 558); 

Rozporząd:enie Ministra Poczt i Te- 
Jegrafów z dnia 6 maja 1927 r. wydane w 
porozumieniu z Ministram: Spraw wewnę- 
trznych i Spraw wojskowych o zmianie roz- 
porządzenia Ministra Przemysłu i Hindlu 
z dnia 10 października 1924 r. wydanego w 
porozumienia z temiż M nistrami, w sprai 
wie zakładania, utrzymywania i eksploato- 
wania urządzeń radjotechnicznych oraz w 
sprawie wyrobu Sprzętu radjotechnicznego 
i handlu tym sprzęiem (poz. 559); 

Rozporządzenie Ministrów Skarbu, 
Przem:słu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 
1 lipca 1927 r. w sprawie zwrotu ceł przy 
wywozie wytworów hutniczych  walcowa- 
nych oraz niektórych wyrobów  materjal- 
nych (poz 5615; 

, — Rosporządzenie Ministra Skarbu z 
dnia 7 lipca 1927 r. w sprawie wypuszcre- 
nia Serji XVI biletów skarbowych (poz. 562); 

, — Rozporządzenie Ministra Komunika- 
cji z dnia 9 lipca 1927 r. wydane w porc- 
2umieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu 
i Handlu oraz Rolnictwa o wprowadzeniu 
zniżki taryfowej dla węgla kamiennego 1 
brykietów węglowych w komunikacji polsko- 
włoskiej (poz. 563). 

nych w tych gospodarstwach złożą 
sę: ułożenie racjonalnego płodozmia- 

  

=dno- organizację pokazowych gospodarstw 5 proc. konwers. —,— 63— —— 
mistrzów piekarzy rolnych. Na program prac przewidzia- 8 proc. listy Banku Gosp, Kraj. i Ba nku 

Rolnego 92— — 
4,5 proc. ziemskie 58,— 57,90 —,— 
8 proc. Warsz. 75,50 75,25 /6— 

niższy, nu -z uwzględnieniem - mechanicznej 5 proc. warsz, 68,— 67,15 —— 

  

"KRONIKA 
PIĄTEK 

29 Oziš 

Marji Mag. 
Jutro 

Apolinarego 

— Wyjazd Arcybiskupa Teo- 
dozjusza. Arcybiskup prawosławny 
Teodozjusz wyjechał do Warszawy, 
gdzie będzie zastępował nieobecnego, 
z racji wyjazdu na urlop zdrowotny 
Metropolitę Dyonizego. 

SAMORZĄDOWA 
— (o) Posiedzenie wydziału 

powiatowego. w. dniu 26 lipca od« 
będzie się posiedzenie wydziału po- 
wistowego Sejmiku Wileńsko-Troc" 
kiego. Na porządku dziennym spra- 
wy bieżące. 

MIEJSKA. 
— (o) Podatek miejski od pla- 

ców budowianych. Magistrat m. 
Wilna podaje do wiadomości, że na- 
kazy płatnicze na podatek miejski od 
placów budowlanych, połączony z 
podatkiem inwestycyjnym na budowę 
dróg za czas od 1 go stycznia 1927 
roku do 1-go kwietnia 1928 roku zo- 
stały rozesłane. Podatek ten należy 
wnieść do kasy miejskiej w dwuch 
ratach, ołatnych w lipcu i we wrze- 
śniu 1927 roku. Osoby, które przy- 
padkowo nakazu płatniczego nie o- 
trzymały, winne zgłosić się bez zwło- 
ki do wydziału podatkowego Magi- 
stratu dla otrzymania odpisu, albo- 
wiem nieotrzymanie w porę nakazu 
nie będzie słyżyć wytłumaczeniem 
ewentualnego opóźnienia opłaty i 
związanej z tem kary za zwłokę. 

— Stan zdrowia prezydenta 
Baikowskiego. Jak sę dowiaduje- 
my, sian zdrowia p. W. Bafkowskie- 
go ułegł znacznej poprawie, mimo to 
łekarze zalecili choremu Spokój i nie 
zezwolili na wstawanie z łóżka. 

— Mięso i wędliny drożeją. 
Ostatnio aaje się zauważyć w Wilnie 
znaczne podniesienie się cen na mię- 

Wsch, sł. o g. 3 m. 40. 

Zach. sł. o g.19 m. 45 

  

р wędliny. 

wej łączącej dworzec paryski Saint- 
Lazare Zz placem de la Rėsubligue; 
Salomon Reinach— żyd, najznakomit. 
szy sanskrytolog Sylvain Lvi—żyd; 
ierwszy prezes paryskiej lzby Sądo- 

wej—żyd etc. etc. 

3 Największą trudnością dia nas w 
opanowaniu  znajemeści 
dowskiej, żargonowej, jest używany 
przez literaturę i prasę żydowską 
alfabet hebrajski, 

Istnieje projekt zamienienia 
łaciński. Projekt atoli wywołuje 
polemiki. 

Niedawno jednak ukazał się w Pa- 
łestynie tom poezyj hebrajskich dru- 
kowanych alfabetem łacińskim; wys 
szedł też drukowany czcionkami ła- 
cińskiemi słownik angielsko-hebrajski. 

Opozycja woła: „Wszystko powin- 
mo zestać tak jak jesil Nie. trzeba 
żadnych zmiani* Inni mówią: „Po- 

go na 
ostre 

żydów; aliąbet hebrajski jest za bar- 
dzo narodowy". Ktoś inny: „Alfabet 

hebrajski nie odpowiada fonetyce ję" 
© zyka żydowskiego* Albo: „Zmiana 

alfabetu hebrajskiego na łaciński by: 
łaby rewolucją w dziedzinie żydow= 
skiego. życia kulturalnego”. 

A jedno z drugiem; wybiegi. Rzecz 
w tem, że wygodniej jest żydom aby 
ich polska ludność mie znała, ich 
języka nie rozumiała, w ich zwyczaje 
i obyczaje nosa nie wtykała. 

= z . ° ° ° ai 

Słychać natomiast wśród żydów 
nawoływania: wróćmy do imion biblij- 
nych! 

Dość Stanisławów, Bolesławów i 
Zygmuatów tak jakoś nieharmonizu- 
jących z czysto żydowskiem nazwi- 
skiem. W dodatku same imiona žy- 
dowskie uległy w ciągu wielowieko- 

prawdziwie żydowskiem imieniem dziś 
trudno się spotkać. „Moszki* i „lcki* 
nie są to imiona żydowskie; to kary» 
katury prawdziwych imion biblijnych. 
Srul to przecie ma znaczyć /zraell 

— Żyjemy w okresie renesansu 
żydowskiego—mówił wiceprezes Gmi- 
ny Żydowskiej warszawskiej p. Feld- 
Sztejn. Dążeniem naszem powinien 
być powrót do pięknych imion bi- 
blijnych! 

Rację ma p. Feldsztejn najzuoel- 
niejszą. - Deborah, 

greckie imię Aleksander. 
Czy tylko społeczeństwo żydow* 

skie zechce współcześnie z zanięcha- 
niem używania Stanisławów i Mieczy» towego im. gen. 

tradycyjnych | sławów, odstąpić ed 
Moszków i Srulów? 

СЛ 

za 

— Ananas. Jeden z wchodzących 
radnych z frakcji obrońców ludu 
(P.P.S.) takim „pańskim* tonem za. 
czął wołać na weźnego, że stojący 
niedaleko - przedstawiciel Expressu 
zdumiony i przestraszony wyszeptał 
wyraz „a to ananas*. O tę ewocową 
kwalifikację toczyła się pomiędzy rad- 
nym - socjalistą, a dziennikarzem kilku 

prasy Ży- wej wędrówki żydów Skażeniu. Z minutowa zasadnicza dyskusła. 

WOJSKOWA; 
— Gen. Dąb. - Biernacki wyje: 

chał na poiigon. W dniu wczoraj. 
szym gen. Dąb.-Biernacki wyjechał 
na poligon, gdzie weźmie udział w 
manewrach dywizyjnych. 

— Perwsze posiedzenie wo» 
jew. Rady P. w. i W. F. W sobo- 
ię odbędzie się pod przewodnictwem 
p. Wojewody pierwsze posiedzenie 
wojewódzkiej Rady przysposobienia 
wojskowego i wychowania fizycznego 

AU Samuel, Dawid powołanej do życia specjalnym dekre- 
lizacji Stokroć brzmią piękniej i desiojniej tem. . 

wstrzymałoby to proces nacjonalizacji п)р —га przeproszeniem — Szpryncay 
skoszlawiona hiszpańska Esperanca się, że Rada ta otrzymała 
lub Hirkon, w którym ciężko poznać sumę 14 tysięcy złotych, 

L. Żeligowskiego. 
POCZTOWA stwo te, 

Jednocześnie z tem dowiadujemy piątki 
pokaźną 

z których 
10 tysięcy przeznaczone zostanie na 
budowę pływalni, a cztery na dopro- 
wadzenie do porządku ©grodu spor: 

pomina Dyrekcja Poczt i Telegr. w 
Wilnie konieczność każdorazowego 
zwracania się o odnośne zarządzenie 
do Zarządów technicznych, ponieważ 
ewidencję inwentarza technicznego 
prowadzą wyłącznie zarządy tech. 
niczne. 

Powyższe dotyczy również rowe- 
rów przydzielonych do Urzędów dla 
służby technicznej. Ponieważ  stwier- 
dzono, że powyższe rowery były u- 
żywane przez personel pocztowy dla 
celów osobistych, zarządziła Dyrekcja 
Poczt i Telegr., że z rowerów wy- 
łącznie mogą korzystać monterzy, 
wzgl. technicy przydzieleni do  usu- 
wania uszkodzeń. 

— (c) Nowe znaczki poczto- 
we. Wypuszczone zostały w obieg 
nowowydane 'znaczki pocztowe Kon- 
gresu Medycyny i Farmacji w War- 
szawie, Znaczki są 10-cio, 25-cio i 
40-to groszowe. 

KOLEJOWA 
— Specjalna komisja orzeknie 

czy bieg pociągów osobowych 
może być zwiększony. Kon.uniku- 
ja nam, że w tym tygodniu przyby« 
wa do Wilna specjalna komisja Mini- 
sterstwa komunikacji, która zbada 
stan główniejszych linji kolejowych 
dla zastosowania wyników badań tych 
w rozkładzie jazdy pociągów osobo- 
wych w sensie przyśpieszenia ich bie- 
gu. W komisji tej prócz przedstawi- 
cieli Ministerstwa wezmą udział przed- 
stawiciele Dyrekeji Wileńskiej. 

— Inż. E. Grabowski naczel- 
nikiem wydziału zasobów. Inż. 
Eligjusz Grabowski mianowany zo- 
stał naczelnikiem wydziału zasobów 
Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej, Jak 
wiadomo p. Grabowski piastował doe 
tychc7as godność zastępcy naczelnika 
wydziału mechanicznego. Były nacz. 
wydziału zasobów inż. Cylewicz prze- 
niesiony został do Gdańska. 

— Ulgi kolejowe dla wycie- 
czek. Ministerstwo komunikacji wy- 
dało przepisy Dyrekcjom dotyczące 
ulg dla większych grup wycieczko- 
wych. 

Grupy te prócz przewidzianej ulgi 
kolejowej korzystać powinny (w myśl 
tej instrukcji) z jaknajdalej idącej po- 
mocy władz kolejowych jak to: szyb: 
kiego podstawiania wagonów, ulat- 
wien przy załadowaniu i t. p. | 
PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 

— Ministęrstwo zapowiada 
pomoc w walce z gruźlicą. Mini- 
sterstwo P. i O. S. nadeslalo do Urzę: 
du wojewódzkiego pismo, w którem 
zaleca rozpoczęcie jaknajenergiczniej- 
szej akcji w wałce z gruźlicą : wśród 
dzieci i młodzieży drogą zakładania 
odpowiednich poradni. Ministerstwo 
zapowiada udzielenie odpowiednich 
subsydjów, o ile samorząd Kasy Cho- 
rych i organizacje społeczne zapew- 
nią utrzymanie poradni, odpowiednie 
środki rozpoznawcze i lecznicze i o 
ile kierownikami poradni będą leka- 
rze wykwalifikowani, którzy będą mieli 
do pomocy wykwalifikowane hygje- 

i-wywiadowczynie. 
— Strejk w przedsiębiorstwie 

czyszczenia wagonów zakończo 
ny. Istnieje w Wilnie prywatne przed: 
siębiorstwo, które wzięto w pacht czy- 
szczenie wagonów w pociągach przy= 
bywających do Wilna. Przedsiebior- 

znane zresztą z wyzyskiwa- 

uczczenia kowym. 
Podpisy składać można w Urzę- 

dzie Wojewódzkim (1 piętro pokój 
Nr. 39) ma ręce refenta Wydziału 
Prezydjalnego p. A. Wendorffa, w 
dniu dzisiejszym od godz. 8 do 15 į 
w soboię od godz. 8 do 13 m. 30. 

chanėmu Pasterzowi adres pamiątkowy i przy- 
stąpić nie zwiekając do wydania wyboru je- 
go pism i kazań. Zwrócimy się jednocześnie 
do Rady Miejskiej aby ze swej strony zło- 
żyła tak bardzo u nas popularnemu «<bisku- 
powi frontu» dyplom honorowego obywatela. 

Zapraszając Was, Rodacy, do wzięcia 
udziału w skromnym — wedle życzenia sa- 
mego Pasterza — obchodzie przez nas za- 
inicjonowanym wzywamy Was do składek 
na koszty zaproponowanego wydawnictwa, 
które nieść ma wgłąb jaknejszerszych mas 
kaganiec Wiary i miłości Ojczyzny. Najdrob: 
niejszy nawet datek przyjmowany będzie z 
wdzięcznością. 

. Prezydjum Komitetu, 

Sprawa muzeum Mickiėwiczowskiego, 
Członkowie różnych  instytucyj 

kulturalnych i oświatowych zamierzae 
ja wystąpić wspólnie z prośbą do 
rządu w celu utworzenia w t. zw. 
Celi Konrada w murach po-Bazyljań: 
skich muzeum - Mickiewiczowskiego, U. S. 
a w celach przyległych i części ku- 

rytarza muzeum walk o nieopodle- 
głość. 

Dawiadujemy się, że rektor U.S B, 
Pigoń i jego zastępca prorektor Dzie- 

A tę myśl w imieniu 

ęLitewskie stacje podsłuchowe. 
Straż graniczna ujawniła, że w kil- 

ku punktach w pobliżu granicy poło- 
żonych Litwini zmońtowali stacje pod- 
słuchowe aby mieć możność kontro: 
lowania rozmów telefonicznych po- 

  

dzienną wynosi 1 zł. 50 gr.), w ed- 
powiedzi na co wszyscy zostali zwol- 
nieni i zastąpieni innymi, W ten spo: 
sób strejk został zlikwidowany. 

AKADEMICKA. 
— Zarząd Bratniej Pomocy 

Pol. Mł. Akademickiej U. S. B. w 
Wilnie podaje do wiadomości, że Se- 
kretarjat i Biuro Bratnej Pomocy w 
czasie ferji letnich będą urzędowały w 
poniedziałki, środy i piątki od godz. 
5-ej do godz. 7-ej wiecz. 

OSOBISTE. 
— Prof Dr. Stanisław Wła- 

dyczko wyjeżdża do Francji na Kon- 
gres neurologów i psychjatrów w cha: 
rakterze Dałegata Polski. 

Na Kongresie tym Prof. Władycz- 
ko wygłosi referat. 

RÓŻNE. 
— Kandydaci na pięciomiesięcz- 

ny kurs mleczarstwa otrzymają 
stypendjum. Wileńskie Towarzyst- 
wo Rolnicze uchwaliło _ wysłać 
do Liskowa na 5-ciomiesięczne kursy 
mleczarstwa kilku stypendystów, Kan- 
dydaci, którzy ukończyli szkołę pow- 
szechną i ukończyli już służbę woj. 
Skową powiani zgłosić się do То- 
warzystwa celem porozumienia się o- 
sobiście. Kandydaci muszą wykazać 
się conajmniej Z-miesięczną . praktyką 
mleczarską, w przeciwnym bowiem 
razie wysłani zostaną przez T-wo do 
jednego z gospodarstw. Kursy roz- 
poczną się 15 września rb. Kandyda- 
ci zgłaszający się do T-wa proszeni 
Są o przyniesienie ze sobą podania, 
metryki urodzenia, Świadectwa odby- 
cia służby wojskowej względnie zwol- 
nienia, świadectwa moralności, odpisu 
św. szkolnego i życiorys, 5 

— Litwini wydali zwloki žol- 
nierza. Po dłuższych pertraktacjach 
litewskie władze graniczne zgodziły 
sig na wydanie zwłok żołnierza. Jak 
już pisaliśmy, żołnierz ten, pełniący 
służbę w 21 baonie KOP. utonął, a 
zwłoki jego wypłynęły na brzeg po 
stronie litewskiej. Obecnie po prze- 
prowadzeniu sekcji zwłoki. oddane 
zostaną rodzinie, wzgłędnie pocho- 
wade na cmentarzu wojskowym. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś 
w dalszym ciągu Świetna satyra francuska 
«Szkoła kokot» doskonale grana na naszej 
scenie. Ustawiczne wybuchy Śmiechu licznie 
zebranej publiczności świadczą dobitnie o 
rzetelnej i miłej rozrywce jaką dostarcza ta 
wyborna sztuka. 

— «Panna Flite». Autorzy francuscy 
Berre i Verneuil wpadli na pomysł aby ak- 
cję swej najnowszej farsy <Panna Flite» 
umieścić nle tylko na scenie, ale i na wi- 
downi wśród publiczności, to też efekt sce- 
niczny jest nieporównany, kiedy pseudo-wi- 
dzowie zaczynają ze sobą dowcipny djalog. 
Już to autorzy francuscy nie przebiereją w 
środkąch, aby dostarczyć widzom maksymal- 
a dozę śmiechu. Premjerę przeząbawnej 
<Panny Flite» wyznaczono w Teatrze Pol- 
skim w dniach najbliższych. 

— Wileńskie Tow. Filharmoniczue 
(ogród po-Bernardyński). Dziś 22 lipca r. 
b. o godz. 8 wiecz. Wielki Koncert Wileń- 
skiej Orkiestry Symfonicznej z udziałem 13 
letniej solistki: Marji Błoch (skrzypce), ucze- 
nicy prof. A. Kontorowiczą. 

W programie: Chopin, Beethoven, La- 
vasate, Wagner, Verdi i inni. Dyrygenci: M. 
Salnicki i A. Kontorowicz. 

Z całej Polski. 
— Odnawianie Zamku Kr6- 

lewskiego w Warszawie. W czwar- 
tek, dnia 21-go b. m, w południe 
odbyło się usunięcie rusztowań- za- 
słaniających odnawianą wieżę zamko* 
wą. Prace związane z odnawianiem 
zostały już ukończone. 

Złocista kula zdobiąca szczyt wie- 
ży została nanowo pozłocona, cho- 
rągiewka, ma której widniały cyfry 
Króla Stanisława Augusta, również 
została pozłocona nanowo z zacho* 
waniem cyfr ostatniego Króla Polski 
Niepodległej. Jak się okazało, chorą- 

— (c) Używanie inwentarza nia robotników, ma ustawiczne kło- giewka ta pochodzi z czasów znacz- 
technicznego. Wobec niejednokrot- poty ze swymi pracownikami. Przed 
nego siwierazenia, że Naczelnicy О. kilkoma dniami czterdziestu robotni- łożona została podczas budowy Zam- 
rzędów samowolnie dysponują inwen- ków rozpoczęło strejk, prosząc o po« ku za Zygmunta Ill-go. 
tarzem technicznym, ponownie przy- prawę bytu (oplata za pracę calo- 

nie starszych i prawdopodobnie za- 

W kuli złocistej znaleziono doku- 

między strażnikami obwodowygi, a 
dowodztwami kompanji, 

Oddziały łączności zdołały już 
dwie takie stacje unieszkodiiwić prze- 
rywając połączenia. 

  

Komunikacja lotnicza 
Wiino —Warszawa, 
Poruszaliśmy już w „Słowie* spra- 

wę uruchomienia połączenia powietrz- 
nego Wilna z Warszawą. Wysuwa- 
liśmy różnorakie przemawiająće za 
tem momenty. A więc: położenie ge- 
ograficzne, cele przemysłowo-handlo» 
we, moment strategiczny, polityczny 
i in. Polska jak wiadomo posiada cały 
szereg regularnych połączeń, głównie 
Warszawy z ośrodkami połaci za- 
chodnich i połuduiowych. Jedynie 
brak linji lotniczej w kierunku kresów 
wschodnich i Wilna. Utworzenie ta- 
kiej liuji jest konięcznością chwiłi, 
Należy wszakże odpowiednio urobić 
opnję publiczną, by sprawę pchnąć 
na właściwe i zapewniające szybką 
realizację projektu, tory. 

Dziś kwestja linji Warszawa—Wil- 
no o tyle stanęła na gruncie realnym, 
że znaaa w Polsce firma Aerolot 
(Połska Linja Lotnicza) wszczęła sta- 
rania i prace przygotowawcze. Ostat- 
nio zwrócono się do Zarządu Komi- 
tetu Wojewódzkiego Wileńskiego L. 
O. P.P. z prośbą o wyrażenie opinji 
w sprawie uruchomienia komunikacji 
lotniczej Warszawa— Wilno. 

Opracowane zostatią wyczerpujące 
dane o stanie technicznym lotniska 
wileńskiego i możliwościach rozwoju 
stacji lotniczej. Prócz tego Zarząd 
Komitetu wojew. wil. L. O. P. P. 
zwraca się do ogółu społeczeństwa 
wiłeńskiego z prośbą o wypowiedze- 
nie się w tej sprawie, czy to na ła» 
mach pism, czy też przesyłając opinie 
do Biura Komitetu przy ul, Wielkiej 
Nr.34, skąd zostaną one przesłane do 
miarodajnych czynników w Warszawie. 

Inicjatywę Wojew. Komit. L.O.P.P. 
uważać należy za bardzo szczęśliwą. 
Rodzaj plebiscytu czy też ankiety w 
tej sprawie przyczyni się znakomicie 
do wyświetlenia kwestji i umożliwi 
Szybsze zrealizowanie płanu, który 
narazie jest jeszcze niestety projektem. 

Skoro społeczeństwo powie, że chce 
mieć połączenie powietrzne z War- 
szawą—połowa pracy będzie dokońa- 
na, gdyż realizacja strony technicznej 
będzie miała cel istotny — służenie 
dobru społecznemu. Ti 
Ci LASK T SENATOR 

ment na pergaminie z roku 1840 u- 
mieszczony tam podczas odnawiania 
Zamku przez ówczesnego Namiestni- 
ka ks. Paskiewicza. Mimo czasów 
wielkiego ucisku w dobie powstanio- 
wej, dokument zawierający odpisy 
poprzednich znalezionych dokumen- 
tów, spisany był w jężyku polskim, 
a obok niego znajdował się zbiór w 
owych czasach obieg mających mo- 
net oraz egzemplarze wydawanych w 
Warszawie dzienaików. 

Dokument ten, monety i dzienniki 
oddano do muzeum zamkowego. 

W pozłoconej nanowo kuli złg- 
żono nowy, spisany na pergaminie 
dokument przez przedstawicieli Rzą- 
du, Ciał Ustawodawczych i kierowni- 
ków odbudowy Zamku. Dokument 
ten, w krótkich słowach, przedstawia 
dzieje Zamku Królewskiego oraz je- 
go ostatniej odbudowy. Dołączona 
doń kolekcję monet obecnych oraz 
wszystkie wczorajsze dzienniki war- 
szawskie i po dokładnem zabezpie* 
czeniu od wpływów atmosferycznych 
wraz z kulą umieszczono na wieży, 

Usunięcie rusztowania z wieży 
zamkowej jest jednym z etapów prac 
złączonych z odnowieniem Zamku. 

Roboty prowadzone są obecnie; 
po likwidacji strajku robotników bu- 
dowlanych, w przyspieszonem tempie 
pod naczelnym kierunkiem prof. Skó- 
rewicza i w obecnej swej fazie pole- 
gają na przywróceniu dachu do pier: 
wotnego stanu. Praca ta wykonąna 
zostanie przed zimą. 
(“1 Dach Zamku, po wzmocnieniu 
belkowania dachowego, pokryty zo- 
stanie dachówką holenderską (czer- 
woną) tak, jak przed ostatniem, za 
czasów rosyjskich, odnowieniem.



  
  

    

4 ЭКО х о 

Przed zimą również ukończone Das bed т : 7—% drama owS a DOKTOR 
: : В A ktach. 

zostaną prace doprowadzenia do pier- ZS Ą D Ó Ww. 3 Miejski Kinematograf wyświetlane Čia „Ža kulisami życia Ww misji © lóbnych: © Aleksander Liho Bezinteresownie 

wotnego stanu elęwacji Zamku od Kulturaino-Oświatow Ernest Torrence i Anna Q. Nilsson. Nad program: 1) «SPORTY ZIMOWE» w 1 akcie. e 

strony Wisły oraz na podwórzu zam Dzikie bestje. e y i + A Pie 1 = osie Apansów: w niedzielę i święta od gżChor by a > gestas poszukuje na wieś 
z ` „4-ej, w so od g. 5:ej, w inn NG; : o » ‚ ё šni 

kowem. Odnowienie elewacji Zamku Ranklem 20 sierpnia 1925 roku w przy- % Sala Miejska (ul, Ostrobramska 5) AT 530 og w. g b e dnie od g. Ceny biletów: parter — 60 gr., gei VT i z sę ь пі?дс:1:і2е°|ка“піі"п:;а 

d strony Zjazdu i od P legającym do miasteczka Iwja pow. Woło- 
W. Z. P. Nr 08. ycieika, ję 

od strony Zjazdu i o l. Zamko- zyyskiego lesie ujawniono trupa Jana Kie- STY ACZ „ZE NrOS z dziećmi,  Arsenal- 

wego stanowić będzie następny etap wry—gajowego wiejskich dóbr, należących Aa Ё ska 6—1. 

robót, które prowadzone będą w ro- 
ku „przyszłym. 

Trzymanie się ścisłe pitrwowzo- 
rów, zapał połączony z pedantyczną, 
żmujną pracą kierownictwa odbudo- 
wy w kierunku przywrócenia Zamko- 
wi Królewskiemu dawnego blasku i 
dawnych form architektonicznych da- 
ja najlepszą rękojmię, że praca ta 
wykonana zostanie dobrze, tak, jak 

tego ma prawo wymagać oczekująca 
z niecierpliwością łudność Stolicy, 
która przez osiem pierwszych lat od- 
zyskanej niepodicgłości poprostu się 
musiała wstydzić obdrapanych mu- 
rów tej czcigodnej pamiątki, jaką jest 
siedziba Królów Polskich. 

— Zniżenie rejestracyjnych 
oplat za r:djoodbiorniki do 1 zł. 
Do niedawna rejestracyjne opłaty ra- 
djowe uiszczane przez wszystkich no- 
worejestrujących się radjosluchaczy 
w Mrzędach Pocztowych, wynosiły 
dość wysoką sumę zł. 8 gr. 30, na 
co składały się stemplowe opłaty 
skarbowe w kwocie zł 3 gr, 30 oraz 
zł. 5 opłat pocztowych. Ministerstwo 
Skarbu już w maju r. b. doceniając 
znaczenie rozwoju  radjofonji dla 
Państwa, zniosło opłaty skarbowe. 
Obecnie Ministerstwo Poczt i Tele- 
grafów poszło w ślad za Minister- 
stwem Skarbu, obniżając pocztowe 
opłaty sejesisacyjns z 5 żł do 1 zł. 
Rozporządzenie Ministerstwa Skarbu 
obniżające pocztowe opłaty rejestra- 
cyjne ukazało się w „Dzienniku 
Ustaw* z dnia 15 b. m, i wchodzi w 
życie z dniem 23 b. m. 

Od tego terminu począwszy, każdy 
noworcjestrujący się  radjoamator, 
wpłaca w Uizędach Pocztowych tylko 
1 zł tytułem opłat „rejestracyjnych. 
Słuszne zarządzenie władz skarbo- 
wych i pocztowych, o które od dłuż- 
szego czasu prosiło i czyniło usilne 
starania „Polskie Radjo* oraz zrze- 
szenia radjoamatorskie, przyczyni się 
niewątpliwie do szybszego wzrostu 
liczby radjosłuchaczy polskich. 

Ze świata. 
— Wymowna odpowiedź. Nie należy 

brać dziennikarzom za złe ich niedyskrecji— 
jest to przecież zasadniczy pierwiastek tej 
chwilami tak ciężkiej pracy zawodowej. 
Ciągła, gorączkuwa pogoń za sensacją spro- 
wadziła reporterów amerykańskich do pani 
Łindbergh i nakazała im zasypać ją gradem 
mniej lub więcej aktualnych pytań. Zuala- 
ało się pomiędzy niemi następujące: <Co 
rzywiózł pani syn z drogi?» — odpowiedź 

kaja — pod względem treści i łormy — 
godna matki słyńnego lotnika: «Siebie...>. 

— Aparat fotograficzny w... żołądku. 
Interniści niemieccy badają obecnie żołądki 
swoich pacjentów przy pomocy aparatu fo- 
tograficznego, zredukowanego do tak mini- 
malnych rozmiarów, że może on być, bez 
trudu wprowadzcny do wnętrza organizmu 

judzkiego. Wprawni specjaliści dokonywują 
obecnie do 14 zdjęć w przeciągu jednego 
kwadransa takim lilipucim aparaiem, przy« 
mocowanym do odpowiedniej sondy gumo- 
wej. Cały zabieg nie sprawia Żadnych cier- 
pień choremu, a daje wyniki bez porówna- 
mia dokładniejsze i pewniejsze, aniżeli dja- 
gnoza roentgenograficzna, stosowana dotych: 
Czas. E 
5464h4620L606400L0474564640444A648 

SPORT. 
Wileńscy policjanci na zawodach 

w Warszawie. 
W dniu 8 i 9 sierpnia rb. odbędą się 

w Warszawie ogólnopolskie zawody sporto- 
we policji Na zawody wyjeżdża z Wilna 
grupa zawodników, aby sięgnąć po laury, 

Nowe łodzie Makkabi. 
. Dowiadujemy się, że sekcja wioślarska 
4. T. G. $. Makkabi zakupiła w Bydgoszczy 
trzy nowe łodzie: dwie spacerówki i czwór= 
kę msową. W najbliższym cząsie łodzie te 
przybędą do Wiina i zostaną uroczyście 
spuszczone na wodę. 

Rozgrywki finałowe o mistrzo- 
S steo korpusu, 
W. dniach 27 i 28 bm. odbędą się fina- 

łowe rozgrywki o mistrzostwo korpusu w 

piłce nożnej. W dniu 27-go na boisku na 
górze Butałowej rozegrają mecz, mistrz |-dy- 
wizji (1 p. p. Leg.) z mistrzem 3 sam. bryg. 
jazdy oraz na boisku 6 p. p. Leg. mistrzo- 
wie 19 1 29 dywizji piechoty. W dniu 28-go 
zwycięzcy półfinałowych spotkań rozegrają 
decydujące spotkanie, Wyniz jest aż nadto 
pewny — 1 p. p. Leg. zostanie mistrzem 
Korpusvį 2 

okno stojące; przy świ 
does łka Mejerowicza wręczają- 
cego jej jakiś papier. 
Czą z mieszkania post. z 

wał go, znajdując przy nim sprawozdanie z 

stowicąch istniał 1 “ 
nistyczny Zachodniej Bialortsi, 
należeli Jankiel Mejerowicz, 
ta 
w 

Jankiel 
Włodzimierz Łagoda na 5 |. 

Zajdel Wołotyński, Sicko, Arcinkiewicz, Ko- 

mecki, Prymaczko i Nowokacz na 
ciężkiego więzienia. 

do hr. Zamoyskiego. 
Przeprowadzone natychmiast dochodze- 

nie policyjne ustaliło, 2е mieszkaniec wsi 

Dojlid gminy Iwiejskiej Augustyn Kozak jest 
w posiadaniu butów i spodni należących do 
zabitego gajowego Kiewry, bo gdy pokaza- 
no wspomniane buty miejscowemu szew co- 
wi, ten stwierdził kategorycznie, że należały 

one do Kiewry. 
Augustyn Kozak został aresztowany. х 

śledztwie wstępnem Kozak zeznał, że kry- 
tycznego dnia spotksł się na jarmarku z ]6- 
zefem Śzelskim i Juljanem Santockim, któ- 
rzy w jego obecności odgrażali się Kiewrze, 
oświadczając, że go obiją. Kiedy zeznający 
znajdował się wieczorem w lesie za miastem, 
przyprowadzili tam zupełnie pjanego Kie- 
wrę, przyczem Sielski strzelił do Kiewry z 
rewolweru. Gdy postrzejony zwalił się na 
ziemię, Santocki wyciął sękatą pałkę 1 ЫЁ 
rannego Kiewrę, dopóki ten nie wyzionął 
ducha. Kozak asystował tylko przy zabój- 
stwie. Wzamian za to ściągnął z trupa 
buty i spodnie. 

Na podstawie tego zeznania zostali are- 

sztowani właściwi mordercy: Józef Sielski 1 
Juljan Santocki, u którego na bluzie znale- 
ziono świeże ślady krwi. я 

W Sądzie Okręgowym w Grodnie zostali 
skazani z art. 455 p. 12 K, K. Józef Sielski 
na 15 lat ciężkiego więzienia, Juljan Santoc- 
ki na 12 lat ciężkiego więzienia i Augustyn 
Kozak na 6 lat ciężkiego więzienia. 

Po wyroku, gdy przewodniczący Sądu 
wydawał decyzję, co do środka zapobiepaw- 

czego w stosunku do skazanych, Juljan San- 
tocki, który jak się okazało jest epilepty* 
kiem, schwycił nagle za krzyż, wołając: <Ja 
jestem niewinny, ale teraz będę winien». 
w tym momencie rzucił się na Kozaka, 
uderz.jąc go krucyfiksem po głowie. Tu 
jednak nagle zatoczył się i z pianą na 
ustach upadł na podłogę, 

Wczoraj sprawa ta; znalazła się na wo- 

kandzie Sądu Apelacyjnego. Skład sędziow* 
ski tworzyli: wice-prezes Bochwic i sędźio- 
wie Stulgiński i Sągajłło. Oskarżał pprok. 

Sosnowski. Bronili oskarżonych mecenasi: 

Andrejew i Ryza-Tarnowski. A 
Po przemówieniach stron Sąd zatwier- 

dził wyrok I-ej instancji, 

Rejonowy Komitet Komunistycz- 

ny w Wielkich Brzostowicach 

przed Sądem Apelacyjnym. 

W maju 1926 roku w Wielkich Brzosto- 

wicach t. Piotr Sidorowicz obserwując 

mieszkanie podejrzanej 0 działalność komu- 

nistyczną Už Gurwicz, zauważył przez 
ietle lampy obok 

Po wyjściu Mejerowi- 
Sidorowicz zaareszto: 

działalności partji komunistycznej w Wielkich 

Brzostowicacr, w którem mówi się o bojko- 

towaniu podatków w okolicznych wsiach, o 

kolportażu bibuły komunistyczne 16 d 

Ik ustalono później w SGielkięb Brzo- 

ie a Komitet Komu- 
do którego 

Włodzimierz 
oda, Zajdel Wołotyński, Antoni Sicko, 

jodzimierz Arcinkiewicz, Pawel Komecki, 

an Trymaczko, Włodzimierz Domaszczyk, 
aksym Nowokacz. s 

Zebrania organizacyjne miejscowych ja- 

czejek komunistycznych odbywaźy się w oko- 

licznym lesie. 
rowicz. 

Rej tam wodził Jankiel Meje- 

%/ Sądzie Okręgowym zostali skazani: 

ejerowicz na 6 lat c. więzienia, 
c. więzienia, 

4 lata 

W dniu wczorajszym sprawa ta była 

przedmiotem rozpraw w Sądzie Apelacyj- 

nym, który zatwierdził wyrok Sądu Okręgo- 

wego. S. 

Ofiary. 
— K.K. dla najbiedniejszych do uzna: 

nia redakcji złożył zł. 20. 

  

Żydowskie Centralne T-wo Emi- 
gracyjne w Polsce, Warszawa, Mura- 
nowska 34, BAK p: PAWŁA 
TRACIKA (TRUCIKA) ojca zmarłego 

  

Rejestt Hondlodų. 
Do Rejestru Handlowego Działu A—1 Sądu Okręgowe» 

go w Wilnie wciągnięto pod Nr. Nr. 

28 czerwca 1927 roku. 

6580. <Lewit Chjena» w Szczuczynie pow. Lidzkim. 

Or. 6. Wolison 
weneryczne, = MOCz0- 
płciowe i skórne. ul 
Wileńska 7, tei. 1067, 

6606. <Dubrowski Nochim» Siedziba w  Meołodecznie. 
Przedmiot—sklep tytoniowy. Firma istnieje od 1920 r. Właści- 
ciel Dubrowski Nochim zam. tamże. 852—VI 

6607. «liutowicz Lejba» w Lidzie ul. Suwalska 26, 
Przedmiot—sklep galanterji. Firma istnieje od 1914 r. Właści- 
ciel Ilutowicz Lejba zam. tamże. 863—VI 

6608. «Pelowski Lejba> w Nawym Dworze pow. Lidz- 

  

Akuszerka 

W. Smiałowska 

  

  

  

  

    

  

ny? Gebulki narcyzów 
PEŁNYCH 

w wielkiej ilości do 
zbycia tanio. Wiado- 
mość poczta Ilja maj. 

Ošciukowicze 

  

  

  

ч 

4 

  

  

    

  

  

  

  

  

(586. <Rafałowicz Inda» w Szczuczynie pow. Lidzkim. stb. „1SE8*, da 
Reilektanci poważni zechcą kierować swe zgłoszenia 

Biura Ogłoszeń Metzla, Warszawa, 

  

Chcę osoby starszej. 
Zgłaszać się osobiście, 
Uniwersytecka 2 m. 1, Krojczy 

Sklep materjałów piśmiennych i galanterji. Firma istnieje od kim. Przedmiot—sklep galanterji i bakalj. Firm» istnieje od _ Przyjmuje od godz. 9 Tukałłowa: 

1887 roku. Właściciel Lewit Chjena s tamże, 813—VI 1924 r. Właściciel. Pelowski Lejba zam, Mię 864—VI © do 19. RYJA 

6581. <Majłowicz Kunia» w lwiu pow. Lidzkim. Sklep 6609. <Rubinstejn Badana> w Mołodecznie. Przedmiot W!_Z. P. Nr 63. 
gotowych ubrań. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Maj. — —sklep rozmaitych towarów. Firma istnieje od 1925 r. Wła- | "DOKTÓR | STUDENCI 
łowicz Kunia zam. tamże. 814—VI ściciel Rubinsztejn Badana zam. tamże. 845—VI wyższych semestrów 

6582. «Mazowiecka Ejga» w Szczuczynie pow. Lidzkim. Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Wilnie w D, ZELDOWIGZ Politechniki > 

Sklep skór i obuwia. Firma istnieje od 1869 roku. Właściciel _ dn. 1 VII 1927 r. pod Nr. 281 wciągnięto: R. H. Sp. 281—i1 | chor. WENERYCZ. zawile NOWI 
Mazowiecka Ejga zam. tamże. 815—VI RSE wiórów Unė sa ie parach LĄ NE, R nian w Warszawie 

6583. <Medliński f Я „ Lidzkim. „PE zielnia z ograniczoną odpowiedz alno cią w Wil- rzygotowują do kon- 

Sklep a kasi eis Marja Oi ITT właściciel nie“, Zgłoszono likwidację spółdzielni. Na likwidatorėw po. od 10-1, od 5-8 w. owych egzamlnów 
Módliński Józef zam. tamże. 816—VI wołano członków zarządu Lipmana Romma, Mojžesza Polaka, RZ na Politechnikę Warsz» 

Michała Gulkowicza i Morducha Grozowskiego. 866—VI DOKTÓR Zapisy inform: zaułek + 

Wyk doiaikowy: As ee ai а., =--> |S.Teldowlozowa | Bernartsėsi BB 
6436. Firma: <Polska drukarnia nakładowa LUX z 66 * KOBIECE, WENE- atm 

właściciele Ludwik Chomiński i Aleksander Wojtkiewicz £ a cja łowa $ |RYCZNE i chor, ауеа 
Ё‹К:› dk z Skonka aa AEO LE Lu- 99 DRÓG MOCZ. utynowana  na- 
wi omiński». Właściciel Ludwik Chomiński. Aleksander д . i i bin=- 

Wojikiewicz w dniu 23 maja 1927 r. wystąpił ze spółki i zbył poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego jp ii R pns 
swój udział na rzecz Ludwiką Chomińskiego, na mocy aktu ze- Średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterji tet. 277. niczka poszukuje po- 
znanego w dniu 23 maja 1927 r. za Nr. 2358 przed Józefem oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. ——%W. Żar Ni.3i. sady _ nauczycielki 

AAA Notarjuszem przy Kancelarji PSY Sądu Łaskawe zacfiarowania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa względnie zajęcia w 
kręgowego w Wilnie. 817—VI ь POTRZEBNA E aaa s. ›ФФ : й м 

A 30 czerwca 1927 roku. 
NAUCZYCIELKA o BA M ссо 

6584. «Mudryk Chaim» w Szczuczynie pow. Lidzkim. © FABRYKA WYROEÓW  FERFUME- wychowawczyni — на >=: 2 
Sklep kolovjatny i zboża. Firma istnieje od 1892 r, Właścicie ($| RYJNYCH i MYDEŁ TOALETOWYCH |_| wieza do dwojga sunkėw i muzyki. 
Mudryk Chaim zam. tamże. 818—VI (© | <gzystująca od tela Sep przgnie dęte wyłączną > aa o. SSE W 

я т daż swej produkcji na rejon województw Biało- 1 ceb alwaryjska 1 m. 11* 

6585. <Norman Abram» w Wilejce. Sklep mięsa. Firma Зр stępnej klasy i opie- 
jei : stcckiego, Wileńskiego i Nowogródzkiego firmie 4 wstępnej Klasy I OpiE- „— 

istnieje od 1926 roku. Właściciel Norman O | iš S ES żone) u odnośnej kujenteli abajicodej kow:ć się niemi. 

Sklep spożywczy i bakalji. Firma istnieje od 1926 roku. Wła- Jasna 11. 
ściciel Rafałowicz Inda zam. tamże.   820—VI 

  6587. <Rejtsztejn Chaim> w Wilejce. Sklep wyrobów 

  

  

Lekarz- Dentysta 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

   

  

  

  

  

  

z kilkuletnią praktyką 
w dzale męskim 

przyjmie bosadę о@ 

lub listownie pod 
adresem  Oszmiana, 
Murowana Oszmianka 

      

ż t m 
żelaznych Firma ieticjo od. 1826 roku. Właścióci, Rejsztejn Perlmuttera Uliramalyna MARIA | ae maść ewocniic> e 

ała zam taaa ORA jest bezwzględnie najlepszą 1 naj- żyńska- Smolsk; S Recako. 
нна SEA „SIA Jakie! Sonkin>"w Wilnie. ul. (M Sie: wydatniejszą arbą „do bielizny Ożyńska-Śmolska OSOBA 

iska. Przedmiot sklep naczyń. Firma istnieje od 1926 roku. + Choroby jamy ustne. z dobrej rodziny (P.P.) 
ici i i aż Odznaczona na wystawach w Brukseli i " й 

Właściciel Sonkin Jankiel przy ul. Zawalnej 4. 822—VI 1 Medjolanie tani aedalarił. ET = znajdnjąca „LB a Bu eh alter 

6589. «<Staniecka Gisza» w Szczuczynie pow. Lidzkim. w d ca. Р, : й 

Sklep manufaktury. i galanterji. Firma istnieje od 1875 r. Wła- edre So maa kone de Pajak, + "== Ko 

ściciel Staniecka Gisza zam. tamże. 823—VI a CHCESZ ZE OR ° .'701"?'}’…. So tylko za utrzymanie I wości bankowej, prze- 

Ё Musisz ukończyć kursa.fachowe Коге. & kom uczącym się mieszkanie. i i handio- 

mięsa Si eo klika. Mot ask Au 3 ais a spondencyjn, prof. Sekulowicza, : zniżka. Ofiarna 4 m.3, Łaskawe ząoiiarowa* Z kleić Sch. 

i о 4 i я ь Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- » Wydz. Zdr. Nr 3 nie: Zawalna 5 m5. Moż azd, ule 
nicy zam. w iwju Berko Szeftęl i Pejsach Błoch. Spólka fir. > itownie! Ierii Ьар ože na wyjazd, 

mowa, zawarta na mocy umowy z dnia 23 lutego 1927 roku «© czają lis adj => а cl. ać AdRAcii : Nasza, d. Nr 10, m. 1 

do dnia 1 stycznia 1928 r. Wszelkie zobowiązania w imienin z Bik cj wiech SL RA Tais : 

spółki i wogóle za firmę podpisuje Berko Szeftel. 824—VI * рг:и:чі‹аі’івг:[іів A ь pa 3 aj: £ 2 я 

6591. <Szejniuk Reweka» w Wilejce, Sklep spożywczo: R nach, Po ukończeniu Świadectwo. m ф ® ® ® . 

kolonjalny, Firma istnieje od 1910 roku. Właścięie! Szejnink - ŽĄDAJCIE PROSPEKTOW! ® ® ® Poszukuje 
Reweka zam. tamże. —VI $ © šią " dyrėčh "pokol z 

6592. «Szkolnik Chasia> w Szeznezynie pow. Lidzkim. © 000 ф : © kuchnią. Zgłoszenia: 
Sklep spamas, i bakalji. Firma Istnieje: 'od 1924 roku, Wla- ©, sa > Ф do adm. «Słowa». 

ściciel Szkolnik Chasia zam. tamże. 826—VI p © k 0 j $ ф oysinalne Viking Anvika“ ė с 

6593. «Szustak Enia» w Szczuczynio pow. Lidzkim, ф 3 й ; „ szwedzkie » 

Skiep galanterji i bakalji. Firma istnieje od 1922 roku, Wła: 4 duży, jasny do wynajęcia, na Zwie- | > RE kutem kołem biegowe! m? POTRZEBNE 

ściciel Szustak Enia zam. tamże. Z į A ai | Ri + .і ślimakowymi trybami; doskonały Ś od 1 sierpnia 2 ume- 

6594, <Tajc Elja» w Wilejce. Sklep skór i wyrobów KZ ae IŠ 3 E POS "an" © pod każdym względem typ maszyny Jou grał 2 

skórzanych, Firma istnieje od 1926 r. Właściciel Tajc Elja zam. + e żniwnej poleca m wzw any 

tamże. : 828— > = OWY "TREO * 1 N K Ф Zgłoszenia listownie, 

6505. «Wileńska Minkar w Szczuczynie pow. Lidzkim. + Naila Sary. opzejalky ś.. © © Jomunt ugrodz 1 ub osobiście od 122, 
Sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1902 roku. Wła- % rat do samomasažu $ Ф® : пё па ts J. R. 
ścciel Wileńska Minka zam. tamże. 829—VI % twarzy. Aparat NAILA wygładza Gy ė Wilno, ul. Zawalna П-а > [pa „R. 

- : : "66 zmarszezki, usuwa obwiśnięcie po- i i 

paka аеча Junkie Rakovizaoi Et RS 6 orków: pódbródke, ożywia znęczoną © p ziije kaalogów opisowych © ZZPOKOJONE 
tanieje od 1015 roru. Właściciel Wiszniewski Jankiel zam muskalaturę twarzy. Aparat Naila w & & Ządajcie katalogów opisowych, MIESZKANIE, 
н :;;еіе ok Žž 3 830——|\/| S eleganckiem Etui wraz z kremem + Oprócz powyžszych posiadam możliwie w cent- 

TTT D HA ky gt ps: * * na składzie maszyny żniwne © rum miasta BIE 

6591. «Wolańsk: orduch» w Iwju pow. Lidzkim. AŚ 2 э ВУ ZC2, Deeringa i Mac Cormicka. Zgłoszenie sub. J „T. 

sklep Śtók Fina йе 0d 1925 r. Właściciel Wolański Gdańska 131. эФ МОЫ ИНЕ СОЧа Щ й lu. Gee) 
Morduch zam. w Iwju. 831—VI k 

6598. <Wapnik Bėjla> w Wilnie ui. Kijowska 10. Pi- 
wiarnia. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Wapnik Bejla 
zam. tamże. 832—VI 

- 6599. <Zniszczyński Władysław» w Wilnie, ui. W. Ste: 
fańska 40. Skiep win i wódek. Firma istnieje od 1924 r. Wła- 
ściciel Zniszczyńsii Władysław zam. przy ul. Dobrej 4. 833—V1 

6600. «<Berszczańska Dora» w Nowym Dworze pow. 
Lidzkim. Sklep galanterji. Firma istnieje od 1922 r. Właściciel 

  

  

w Wilnie, Antoni Sitarz, zamieszkały 
w Wilnie, przy ul. Św. Michalskiej 
Nr. 8 zgodnie z art. 1030 U. P. C. 
obwieszcza, iż w dniu 25 lipca 1927 
roku o godz. 10 rano w Wilnie przy 
ul. W. Stefańskiej Nr. 5 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku 
ruchomego Chaima i Ruwima Elsztej“ 
nów, składającego się z tewarów КО! 
lonjalnych, oszacowanego na sumę zł. 
540 na zazpokojenie pietensyj D-H, 
Komis. +Sair>. 

Komornik Sądowy 
Nr. 911-VI. (—) A. SITARZ 
--———— 

    

  

  

  

6603. <Wajnsztejn Dawid> w Nowym Dworze pow. 
Lidzkim. Piwiarnia. Firma istnieje od 1926 r. Właściciel Wajn- 
sztejn Dawid zam. tamże. 837— 

Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie 
Działu A wciągnięto pod Nr. Nr. 

dn. 1-Vil 1927 r. 
6604. «Curlanis Marta» w Wilnie ul. Zamkowa 7. Przed- 

miot — materjały pisemne, Firma istnieje od 1926 r. Właści- 
ciel Curlanis Marta zam. tamże, 860—VI 

6605. <Kacew Etel» w Wilnie ul. Antokoiska 71, Przed- 
miot—skiep spożywczy | galanterji, Firma istnieje od 1926 r. 
Właściciej Kacew Etel zam. tamże. 861—VI 

  

MAURYCY RENARD. 

33) C 2 

zy On: 
XVII. 

Gilberta w Luvercy. 

Cmentarz znajdował się przy. dro- 

dze do Luvercy. Pani de Prase wy- 
raziła życzenie odwiedzenia grobu 

swej siostry. Gilberta gorąco poparła 

ten projekt, żałując w duchu, iż nie 

powstał on z jej inicjatywy. 
Zatrzymano więc limuzynę i Jan 

Marenil wraz z paniami znalazł się 

na miejscu wiecznego spoczynku pa- 

ni Laval i prochów tragicznie таг 

łego jej męża, które sprowadził rząd 

francuski z Afryki. j 
Po krótkiej modlitwie pani de 

Prase obchodzić zaczęła grobowce 

rodzinne. Poprawiła krucyfiks, który 

się skrzywił na jednym z nich, po* 

czem czekała, aż siostrzenica poda 

znak do odwrotu. Gilberta modliła 
się jeszcze, przy niej stał Jan Marenil, 

wzruszony tą pierwszą żałobną wizy” 

tą, składaną rodzicom narzeczonej. 
Był nieco blady i myślał, że takie 

spotkanie zazwyczaj stanowi chwilę 
radosną, a oto jego spotykało dwoje 

Wydawca Bfaułsiaw Mackiewicz Redaktor w/x Czesław Karwowski; 

umarłych, dwie istoty młode, zmarłe 
tragicznie, z których jedna uniosła 
ze sobą do grobu tajemnicę swej 
śmierci. 

Jan Marenil był blady, - ale i Gil- 
berty twarzyczkę opuściły rumieńce... 
Widać było, że wzruszenie ściskało 
jej serce i przechodziło w niepokój, 
na myśl o wejściu do pałacu, z któ- 
rym łączyła się zmora długoletniego 
strachu, przerażenia  czyhającego na 
nią po kątach, kryjącego się w cieniu, 
zaczajonego we wszystkich zacisznych 
zakątkach..« 

Wychodząc z cmentarza Gilberta 
oświadczyła, że piechotą pójdzie da- 
łej. Ciotka zgodziła się na to, 
powstrzymując uśmiech, gdyż do- 
myślała się, że w ten sposób dziew- 
czyna pragnie oddalić chwilę tak 
straszną dla siebie... 

Lecz stała się rzecz, którą dobry 
psycholog mógłby  przepowiedzieć, 
znając Gilbertę, oto, wchodząc do 
Luvercy, nie poczuła ona tego prze- 
rażenia, którego tak się obawiała. 
Pięć lat minęło już ой owej chwili 
tragicznej i od czasu, gdy Gilberia, 
targana sprzecznemi uczuciami, opu- 
ściła swą ukochaną siedzibę. W @а- 

  

gu tych lat z dzięcka stała się dziew- 
czyną. Wyrosła, rozwinęła się w niej 
ukształtowała dusza, a na zjawiska 

otaczającego ją świata, zaczęła inaczej 
reagować jej psychika. Pałac i park, 
który ukazywał się teraz jej oczom, 
wydawały się inne, niż  dawaiej, 
wszystko zdawało się mniejsze, mniej 
imponujące... zatarły się wspomnienia, 
które wyolbrzymione w jej wyobraźni 

przerażały ją. Stosunek jej do tego 

parku zmienił się i oto pękła fakaś 

nić wyobrażeń dziecinnych a Gilber- 
ta nie bez smutku i wzruszenia od- 

czuła dziwną ulgę. Zdumiena była i 

przygnębiona tak, jakby zamiast  sil- 

nege olbrzyma, którego znaleźć się 

spodziewała, spotkała niedołężnego 
staruszka. 

Gdzież się podziały dawne kwiaty? 
Starzy słudzy? Któż jest ten nie zna- 

ny Heurtebois?... 
Weszła do wiełkiego pałacu jak 

do łalczynego demku, park stary, 

który dawniej stanowił dla niej świat 
cały, teraz był w jej oczach zwykłym 
ogrodem. 

Żmija zmalała nagle i straciła na gro: 
zie, nie kryła się już w pobliżu i na- 
leżało jej szukać gdzieś dalej, może 
poza Luvercy! Wstyd ogarniał Gilber- 
tę na tę myśl. 

Gdy minęło pienes wrażenie, 
wzruszenie melancholijne, którego się 
doznaje na widok rzeczy, lub sukni, 
wkładanej w dniu szczęścia i rado- 
ści, a której teraz włożyć już nie mo- 
żna, Gilbertę ogarnęła radość wielka. 
Chwyciła Jąna Marenil za rękę i po- 
ciągnęła go za sobą, by mu pokazać 
wszystko to, co stanowiło ramy jej 
dzieciństwa. 

P. de Prase z Lionelem pośpie- 
szyli za niemi, uszczęśliwieni _nieo- 
czękiwanym obrotem sprawy. Jednak 
Jan Marenil nie mógł zapanować nad 
coraz większym niepokojem, trudnym 
do ckreślenia,j lecz szybko iQsnącym. 

— Nie jest pan wesoły dzisiaj! — 
zauważyła Gilberta. 

— Ależ owszem, owszem!-—-pow- 
tarzał, bez przekonania. 

Spęjrzała na niego: szczęki miał 
zaciśnięte, usta wykrzywiał nienatu- 

Wrażenie było tak silne, że oba- ralny uśmiech, oczy miały ponury 

wy zeszły na plan drugi: Pięcicletni wyraz... Jednak ożywiona i radosna, 

strach był nazbyt kruchy i nietrwały. szła z nim coraz dalej... 

Odpowiedzialny za Ogłoszmmia Zenon Lawióski, 

jdajcie bezpłatnych prospektów. % 
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Drzefarg. 
Magistrat m. Głębokiego ogłasza ofertowy przetarg 

Termin zawarcia umowyz uzależniony jest od otrzymania uprawnienia 

rządowego i pozwolenia na budowę i uruchomienie, 

Oferty będą przyjmowane do godz. 12-tej dnia 2 sierpnia poczem 
nastąpi ich rozpatrzenie. k 

M. GOlebokie, dnia 15 lipca 1927 roku 

MAGISTRAT. 

Rozpoczęto od oglądania pałacu, 
Obeszli parter, Wisiały tam tedne о- 
brazy, które Jan Marenil umiał oce- 
nić, ale w sali bilardowej zatrzymał 
się nagle przed małym obrazem, wi- 
szącym nad konsolą, długo stał przy- 
glądając się temu płótnu, wrzeszcie 
zdjął je ze ściany i oglądać zaczął 
przez lupę, którą miał zawsze przy 

sobie... : 
— Czyżby to miało jakaš war- 

tość? —zapytała p. de Prase.—Znala- 
złem ten obraz na strychu i powiesi- 
łam go tutaj, na miejsce innego, któ- 
ry chciałam zabrać do swego pokoju 
w Neuilly. 

— Jest to rzecz bezcennal—zawo+ 
łał Jan Marenil. — To Maneta wspa- 
niały szkicl Pani nie przypuszczała 
nawet, że posiada rzecz tak warto- 
šciową: 

Powiesił obraz na miejsce, ramy 
jego niegustownie pozłacane nie po- 
dobały mu się, lecz nie mógł oder- 
wać oczu od obrazu, a rozkosz, jaką 
mu Sprawiało patrzenie na dzieło 
sztuki, usunęła na chwilę z jego oczu 
ponure myśli. 

Łecz natychmiast ogarnęły go 
ZNOWU. 
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Panstwowej 
Szkoły Handlowej, z 
praktyką biurową, pa-, 
sładający gruntowną. 
znajomość księgowości, 
(system amerykański, 
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«Słowa» pod 
<Zdoiny 19». 

  

  

Kupię fortepjan 
mały, krzyżowy w 
dobrym stanie. Zgło» 
szenia do  czwartkw 
włącznie, ul. Kolejo- 
wa 17, m. p. Łagunye 

Na parterze wszystkie pokoje łą- 
czyły się ze sobą, tylko sypialnia pe 
Laval nie miała drzwi do sąsiedniej 
biłardowej sali. Wszystkie te pokoje 
miały wyjście na galerję, której okna 
wychodziły na dziedzimiec wewnętrzny, 

Musieli więc z sali biljardowej 
przejść na galerję, wykładaną marmu- 
rowemi płytami, a Stamtąd do Sy- 
pialni p. Laval. 

Gilberta weszła ze wzruszeniem i 
niepokojem. Nagły strach zmusił ją 
do zajrzenia podj meble j zatrzymat 
na środku pokoju, zdala od łóżka. 

— Niech pan wejdzie, to pokój 
mamusi, 

— Ach, tak?—rzekł drewnianym 
głosem Jan Marenil. 

Ale pozostał na progu, zadawal- 
niając się oglądaniem zdaleka wnę- 
trza tego pokoju. A gdy p. de Prase |. 
otwarła drzwi, wiodące do gardero- | 
by, odwrócił się, by zajrzeć do tego 
lokalu, który widocznie nie wzbudzał 
w шт żywszego zainteresowania. 

Gilberta minęła garderobę i we- 
szła do swego pokoju, znalazła tam 
wszystko na dawnem miejscu, tem 
niemniej zdziwiona była zmianą, któ» 
ra zaszła w niej samej. 

Drukarnia «Wyd.wnictwo Wiećskiee Kwaszelna 23,


